
 

  

 

Vlastník/spoluvlastník stavby: 

Meno, Priezvisko/Názov....................................... IČO: 

Adresa/Sídlo...................................................... Registrácia: 

Telefón:......................................................... Mail: 

Údaje o stavbe: 

Adresa:....................................................... Katastrálne územie: Častá 

Súpisné číslo:...................................... Parcela: 

List vlastníctva: Veľkosť vlastníckeho podielu (spolu)vlastníka: 

Súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete 

Dolu podpísaný vlastník/spoluvlastník vyššie uvedenej stavby týmto udeľujem súhlas spoločnosti Slovak Telekom, a.s.1na 
zhotovenie optickej prípojky pre vyššie uvedenú stavbu v rámci realizácie líniovej stavby:INS FTTH TT BUDM 08 Častá 

na ktorú bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie. Optická prípojka bude určená na pripojenie stavby k verejnej 
elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. 

Spôsob ukončenia optickej prípojky (zakrúžkujte vami preferovaný spôsob): 
A. vtiahnutie trubičky do budovy podľa vášho určenia 
B. ukončenie trubičky na pozemku vlastníka/spoluvlastníka(max 0,5m za hranicou pozemku) 

 
Tento súhlas oprávňuje spoločnosť Slovak Telekom, a.s. vybudovať a prevádzkovať optickú prípojku pre vyššie uvedenú 
stavbu a za týmto účelom v nevyhnutnom rozsahu bezodplatne užívať vyššie uvedenú stavbu ako aj priľahlé nehnuteľnosti 
vo vlastníctve/spoluvlastníctve vyššie uvedeného vlastníka/spoluvlastníka.  

Ďalšie podmienky súhlasu: 

• pri výstavbe a prevádzke Stavby bude spoločnosť Slovak Telekom, a.s. postupovať tak, aby nespôsobila  škodu na 
Nehnuteľnostiach ani inom majetku Vlastníka, a ak sa jej nebude dať vyhnúť, aby ju obmedzila na najmenšiu možnú 
mieru a túto sa zaväzuje poškodenému v plnom rozsahu nahradiť; 

• po skončení nevyhnutných prác uvedie nehnuteľnosť do predošlého stavu alebo do stavu zodpovedajúceho jej/ich 
predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu 

• iné: 
Tento súhlas sa udeľuje v súlade s ustanoveniami § 21 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, 
a teda tento súhlas a jeho podmienky viažu aj právnych nástupcov vlastníka/spoluvlastníka a spoločnosti Slovak Telekom, 
a.s.. Pred vybudovaním optickej prípojky je vlastník/spoluvlastník oprávnený tento súhlas jednostranne kedykoľvek odvolať. 
Na základe tohto súhlasu nevzniká spoločnosti Slovak Telekom, a.s. povinnosť vybudovať optickú prípojku k vyššie 
uvedenej stavbe alebo pripojiť vyššie uvedenú stavbu k svojej verejnej elektronickej komunikačnej sieti. Tento súhlas sa 
udeľuje aj ako súhlas pre potreby akýchkoľvek úradných konaní potrebných na získanie povolení pre výstavbu optickej 
prípojky (napr. § 38 stavebného zákona). 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy (záväzkového vzťahu),v ktorej vystupujete ako zmluvná 
strana alebo zástupca zmluvnej strany. Informácie k spracúvaniu osobných údajov nájdete na www.telekom.sk/osobne-
udaje. 
 
V            ........Častá....................             dňa  .......16.3.2023................. 

 
 
 
 
 

....................................................................... .............................................................................. 
Slovak Telekom a.s.  
zast.: Viktor Nógli 
0904034815 
viktor.nogli@gmail.com 

vlastník/spoluvlastník 

Vyplnený dokument prosíme obratom zaslať na viktor.nogli@gmail.com prípadne poštou na 
adresu R. Peregrína 13 Nitra 94901 alebo odovzdať na Obecnom Úrade najneskôr do 31.3.2023 
akciová spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, Obchodný register Okresného 
súdu BA I, Oddiel: Sa Vložka č.: 2081/B  
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Informačný list 
 

Slovak Telekom, a.s.  ako investor líniovej stavby realizuje modernizáciu telekomunikačnej siete .Z hlavnej trasy 

vedenej vo verejnom pozemku zrealizujeme prípojku k vašej nehnuteľnosti. Prípojka bude ukončená skrinkou (š/v/h 

– 12/20/6,5 cm – viď FOTO nižšie) na voľne prístupnom mieste najčastejšie priamo na fasádach domov a budov, 

na pevnej časti oplotenia alebo pred oplotením na stĺpikoch. Od skrinky sa privedie mikrotrubička priemeru 7mm 

prevŕtaním obvodovej steny domu/budovy  do interiéru. Po vybudovaní prípojky bude možné, v prípade Vášho 

budúceho záujmu, jednoduché a rýchle zriadenie služieb bez poplatkov. 

Výhody hore uvedeného: 

• prostredníctvom Vášho nezáväzného súhlasu bude Váš rodinný dom (ďalej RD)pripravený(v 
prípade Vášho záujmu) na rýchle  zriadenie služieb zdarma 

• zvyšujete si hodnotu vašej nehnuteľnosti vďaka optickému pripojeniu 

Konkrétne ukončenie káblov na Vašej nehnuteľnosti kvalifikovane navrhne ,v spolupráci s vami, autorizovaný 

projektant. Ak máte špeciálne požiadavky, je možné ich uviesť nižšie. Najefektívnejšie  je umiestniť skrinku(na fotke 

nižšie) priamo na Váš RD, pretože potom môže dôjsť k bezproblémovému prepojeniu optickej siete s Vašim RD, 

pričom: 

• Na základe súhlasu Slovak Telekom zriadi prípojku do domu bezodplatne, zemné práce na pozemku 
vlastníka sa realizujú po koordinácii a dohode s vlastníkom. 

• súhlas so samotnou výstavbou Vás ako vlastníka nehnuteľnosti nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov 
na vybudovanie siete a optických účastníckych skriniek. Súhlas Vás nezaväzuje ani ku žiadnemu 
budúcemu objednávaniu, alebo odberu služieb.  

 

Slovak Telekom, nebude dotknuté nehnuteľnosti vlastníka zaťažovať zákonným vecným bremenom. 

Právnym titulom na užívanie dotknutých nehnuteľností vlastníka bude výhradne udelený súhlas, pričom 

zo znenia súhlasu je zrejmé, že ide o súhlas podľa § 21 ods. 15 ZEK. 

 
 V prípade potreby je toto priestor pre Vaše návrhy: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vyplnený dokument prosíme obratom zaslať na viktor.nogli@gmail.com prípadne poštou na 
adresu R. Peregrína 13 Nitra 94901 alebo odovzdať na Obecnom Úrade najneskôr do 31.3.2023 
 
akciová spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, Obchodný register Okresného 
súdu BA I, Oddiel: Sa Vložka č.: 2081/B  
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