
 

 

 

 

Oznámenie  
 
 

Oznamujeme Vám, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. v tomto období 
realizuje modernizáciu telekomunikačných sietí vo Vašom meste a to konkrétne 
s vybudovaním optickej prístupovej siete. 

 
Pod pojmom optika si treba predstaviť hlavne optické káble. V optických 

kábloch sa nachádzajú optické vlákna, prostredníctvom ktorých sa šíri signál 
rýchlosťou svetla. Jedno optické vlákno má na dnešné požiadavky prakticky 
neobmedzenú kapacitu. Je to momentálne najrýchlejší a najstabilnejší spôsob 
prenosu dát, využívaný najmä telekomunikačnými operátormi k zabezpečeniu 
rýchlej a stabilnej siete. 

 
Účelom výstavby je vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry 

poskytujúcej všetky druhy služieb na báze IP technológie. Ide o najmodernejšiu 
technológiu prenosov signálu, prostredníctvom ktorej aj Vy budete môcť využívať 
už v blízkej budúcnosti širokú ponuku služieb Slovak Telekomu, a.s. (telefón, 
televízia, vysokorýchlostný internet). 

 
Slovak Telekom, a.s. v súčastnosti realizuje projekt na vlastné náklady, čo 

znamená, že za zavedenie prípojky nič neplatíte a taktiež Vás nezaväzuje k tomu, 
aby ste museli využívať služby spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. 

 
V nasledujúcich týždňoch bude zástupca spoločnosti NEVITEL, a.s. 

zisťovať Váš súhlas, prípadne nesúhlas s umiestnením optickej účastníckej 
krabice na vašej nehnuteľnosti, ktorá sa po jej sprevádzkovaní stane súčasťou 
verejnej elektronickej komunikačnej siete prevádzkovanej spoločnosťou Slovak 
Telekom, a.s. podľa platných predpisov. 

 
V rámci zistenia dostanete tlačivo - súhlas k umiestneniu a zhotoveniu 

súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. V prípade záujmu o zavedenie 
prípojky Vás poprosíme vyplniť hlavičku, uviesť spôsob ukončenia z možností 1., 
2., 3., 4., a podpísať, ako vlastník nehnuteľnosti. 
V prípade ak záujem nemáte, poprosíme Vás taktiež vyplniť hlavičku, zakrúžkovať 
z možností 5. a podpísať tlačivo. 

 
Udelením súhlasu na vybudovanie prípojky sa pritom nezaväzujete k odberu 
žiadnych služieb. Namontované zariadenia sú pasívne, nebudú vydávať žiaden 
zvuk, nebudú emitovať žiadne škodlivé žiarenie, nebudú odoberať elektrickú 
energiu z vašich rozvodov. Investícia zvýši morálnu aj trhovú hodnotu vašej 
nehnuteľnosti. Optická prípojka do Vášho domu je preto výhodnou investíciou do 
budúcnosti, ktorú spoločnosť Slovak Telekom, a.s. zrealizuje po Vašom súhlase 
na svoje náklady. 
 

   
 

   
 

 
 
Príklady umiestnenia optických 

účastníckych krabíc
Vyplnený súhlas môžete do 28.02.2019: 
- odovzdať zástupcovi fy. NEVITEL, a.s.,  
- vhodiť do pripravenej schránky na mestskom úrade v čase úradných hodín,  
- poslať poštou na adresu: NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda  
- alebo naskenovať a poslať na e-mailovú adresu: judit.varga@nevitel.sk 
 
Ďakujeme. 
 
V Dunajskej Strede, 05.02.2019  
        .................................................. 
                                 Ing. Judit Varga, NEVITEL, a.s. 
 
V prípade otázok a nejasností kontaktujte nás na uvedenej e-mailovej adrese alebo na tel. čísle: 
judit.varga@nevitel.sk / 0911 093 864 alebo imrich.zsoldos@nevitel.sk / 0910 310 083 

do 15.8.2019 :

15.7.2019

obecnom

       Tlačivo je predvyplnené podľa verejne dostupných, aktuálnych údajov, nachádzajúcich sa na Katastrálnom 
portáli . Na doručenom tlačive  je potrebné vyznačiť preferovaný spôsob ukončenia, dátum vyplnenia, uviesť 
telefonický kontakt  a podpísať vlastníkom/ spoluvlastníkmi.

Vyplnený súhlas môžete do 8.11.2019 :
- odovzdať zástupcovi fy. Nevitel, a.s., pri doručovaní,
- poslať poštou na adresu:  NEVITEL,a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda,
- naskenovať  a poslať na e-mailovu adresu:   imrich.zsoldos@nevitel.sk 

      V prípade otázok a nejasností kontaktujte ma na vyššie uvedenej e-mailovej adrese 
alebo na tel. č.  0910 310 083.
      Ďakujem.

V Dunajskej Strede, 25.10.2019 Mgr. Imrich Zsoldos
legislatívny pracovník

najneskôr do 29.12.2019:

5.12.2019.

      Na doručenom tlačive je potrebné doplniť meno/mená  vlastníka/spoluvlastníkov, číslo LV, vyznačiť  preferovaný 
spôsob ukončenia ( v prípade súhlasu zakrúžkovať jednu z možností pod bodmi 1-4, v prípade nesúhlasu zakrúžkovať 
bod 5 ), miesto a dátum podpisu, kontaktné telefónne číslo, podpis vlastníka ( podpisy spoluvlastníkov). Svoje poznámky, 
návrhy, náčrtky môžete uviesť v dolnej časti druhej strany tlačiva súhlasu.

Toto oznámenie slúži len pre informáciu vlastníka nehnuteľnosti,  neskenovať a neposielať späť spolu so súhlasom !!!

15.1.2020:

20.12.2019.

v Bernolákove

Vyplnený súhlas môžete najneskôr  do                                       :05.02.2020

Oznámenie o budovaní optickej infraštruktúry

     Oznamujeme Vám, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. v tomto období 
realizuje modernizáciu svojich telekomunikačných sietí  v obci Kráľová pri Senci 
a to konkrétne s vybudovaním optickej prístupovej siete.
     Pod pojmom optika si treba predstaviť hlavne optické káble. V optických 
kábloch sa nachádzajú optické vlákna, prostredníctvom ktorých sa šíri signál 
rýchlosťou svetla. Jedno optické vlákno má na dnešné požiadavky prakticky 
neobmedzenú kapacitu, je to momentálne najrýchlejší a najstabilnejší spôsob 
prenosu dát ( využívaný najmä telekomunikačnými operátormi k zabezpečeniu 
rýchlej a stabilnej siete ).
     Účelom výstavby je vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry poskytujúcej 
všetky druhy služieb na báze IP technológie. Ide o najmodernejšiu technológiu 
prenosov signálu, prostredníctvom ktorej aj Vy budete môcť využívať širokú 
ponuku služieb Slovak Telekomu, a.s. ( vysokorýchlostný internet, televíziu a IP 
telefón).

     Slovak Telekom, a.s. v súčasnosti realizuje tento projekt na vlastné náklady, 
čo znamená, že za zriadenie optickej prípojky vlastník nehnuteľnosti neplatí nič a 
taktiež ho nezaväzuje k uzatvoreniu zmluvy o odoberaní služieb poskytovaných 
po optickej infraštruktúre !!!

     Spoločnosť NEVITEL, a.s. (  splnomocnená investorom- Slovak Telekom, a.s.  
na vykonanie legislatívnej prípravy projektu) t.č. zisťuje Váš súhlas, prípadne 
nesúhlas s umiestnením optickej prípojky - optickej účastníckej krabice ( OÚK) 
na Vašej nehnuteľnosti, ktorá prípojka sa po jej sprevádzkovaní stane súčasťou 
verejnej elektronickej komunikačnej siete prevádzkovanej spoločnosťou Slovak 
Telekom, a.s. podľa platných predpisov.
     V rámci tohto zisťovania spolu s týmto oznámením je Vám distribuované aj 
tlačivo " Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej telekomunikačnej 
siete".

     V prípade záujmu o zhotovenie prípojky Vás prosíme o doplnenie tohto tlačiva :
- uviesť súpisné číslo nehnuteľnosti ( resp. číslo parcely C ) , číslo LV ( list vlastníctva)
- uviesť meno a priezvisko  vlastníka ( resp. spoluvlastníkov), poprípadne spoluvlastnícky 
podiel ( podľa aktuálnych údajov na LV),
- zakrúžkovať Vami preferovaný spôsob ukončenia, t.j. jeden z možností pod bodmi 1 až 4 
( tento spôsob ukončenia je možné dodatočne zmeniť a to pred samotnou montážou pri 
obhliadke miesta technikom realizátora),
- podpísať vlastníkom resp. spoluvlastníkmi a uviesť kontaktné tel. číslo,
- v prípade ak máte návrhy resp. požiadavky uveďte ich v dolnej časti druhej strany tlačiva.
( Obrázok na prednej strane tlačiva "Súhlasu" je len ilustračný - slúži len pre grafické 
znázornenie preferovaných spôsobov ukončenia !!!)

     V prípade ak záujem nemáte, poprosíme Vás taktiež  o vyplnenie tlačiva , zakrúžkovanie 
možnosti pod bodom 5/ a o podpis tlačiva !

     Udelením súhlasu na vybudovanie prípojky sa nezaväzujete k odberu žiadnych služieb. Namontované 
zariadenia sú pasívne, nebudú vydávať žiaden zvuk, nebudú emitovať žiadne škodlivé žiarenie, nebudú 
odoberať energiu z Vašich rozvodov. Investícia zvýši morálnu aj trhovú hodnotu Vašej nehnuteľnosti. Optická 
prípojka do Vášho domu je preto výhodnou investíciou do budúcnosti, ktorú spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 
zrealizuje po Vašom súhlase výlučne na svoje náklady !

Riadne vyplnené a podpísané tlačivo súhlasu môžete najneskôr do    ..............................  :
- odovzdať zástupcovi fy. Nevitel, a.s.,
- naskenovať ( .jpg, .pdf) a poslať na e-mailovú adresu:  imrich.zsoldos@nevitel.sk
- poslať poštou na adresu:  NEVITEL, a.s.,  Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda,
- odovzdať v podateľni miestneho obecného úradu v čase úradných hodín.

----------------------------------

Ing. Dávid KISS, NEVITEL, a.s.
    +421 903 599 801
david.kiss@nevitel.sk

V prípade otázok a nejasností kontaktujte :
Mgr. Imrich Zsoldos - legislatívny pracovník
Tel.:  + 421 910 310 083   ( po-pi : 08,00-18,00)
E-mail:  imrich.zsoldos@nevitel.sk

Ďakujeme.

15. júla 202031. júla 2020

- uviesť ulicu, súpisné./orientačné číslo, ( resp. číslo parcely) a číslo LV ( list vladtníctva),

- naskenovať  ( formát  .pdf A 4 ) a poslať na e-mailovú adresu : judit.varga@nevitel.sk  ,
- zaslať poštou na adresu :  NEVITEL, a.s.,  Hlavná 4240/65, 929 01 Dunajská Streda, 

________________________________

    Ing. Judit VARGA 
   +421 911 093 864
judit.varga@nevitel.sk

Kalinkovo

15.11.2020

( pondelok-piatok: 08,00 -17,00 hod.)

Hamuliakovo


