
S ú h l a s 
s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej  siete 

 

............................................................................................................................ 
(adresa vlastníka) 

týmto ako vlastník/spoluvlastník/užívateľ*) nehnuteľností parc.č. ................................. 
................................... zapísaných na LV č. ............................. nachádzajúcich sa v 
k. ú. Dolné Srnie / Moravské Lieskové*) 
 

vyhlasujem, že: 
 

- nemám námietky proti umiestneniu a zhotoveniu stavby s pracovným označením 
FTTH_BOSC_02_Dolné Srnie (PD je k nahliadnutiu na obecnom úrade), ktorá sa po ich 
sprevádzkovaní stane súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete prevádzkovanej 
spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách /ďalej len „Zákon“/, na vyššie špecifikovaných nehnuteľnostiach tak, ako 
je to vyznačené na kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu tejto listiny /ďalej len 
„Stavba“/; 
- súhlasím, aby spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, 
vykonávala na predmetných nehnuteľnostiach všetky oprávnenia vyplývajúce jej zo 
Zákona; 
- v prípade, že zhotovenie Stavby sa bude realizovať v rokoch 2022 – 2023, podpísaním 
tejto listiny považujem všetky práce na zhotovení Stavby za riadne a včas mi oznámené 
v zmysle § 66 ods. 3 Zákona. 
 

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ako 
poskytovateľ verejnej elektronickej komunikačnej siete, sa zaväzuje, že:  
 
- pri výkone oprávnení vyplývajúcich jej zo Zákona bude postupovať tak, aby nespôsobila  
škodu na nehnuteľnostiach ani inom majetku vlastníka/spoluvlastníkov/užívateľa*) 
nehnuteľnosti/í ani tretích osôb, 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/i do predošlého stavu alebo do 
stavu zodpovedajúceho jej/ich predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu; 
- v prípade, že po dokončení Stavby vznikne oprávnenej osobe nárok na jednorazovú 
náhradu podľa ust. § 66 ods. 4 alebo ods. 5 Zákona, na vyzvanie oprávnenej osoby 
nárok s ňou prerokuje a náhradu vyplatí vo výške dohodnutej, alebo určenej znaleckým 
posudkom; 
- pri zhotovovaní stavby dodrží všetky bezpečnostné a protipožiarne, ale aj iné normy, 
ktoré právny poriadok SR stanovuje pre zhotovenie Stavby a jej uvedenie do prevádzky.   
 
 
V _________________________ dňa __________ 
 

    
_________________________                               __________________________ 
Slovak Telekom a.s. 
zast.: STAVING Levice, s.r.o.    vlastník/spoluvlastník/užívateľ*) 
zast.: NowaCAD s.r.o.,                  nehnuteľnosti 
         Ing. Kamil Krausz, 0917337122 
 
*) nehodiace sa prečiarknite 


