
IDEATEL s.r.o
Vrakunská 9933/19 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

lČo: łs 581 541, lČ opH: sK 2023052823

ozľÁnĺeľlE o VsTUPE NA PozEMoK sPoLU s UPovEoomrľĺm o złcłĺĺyýxoľu pnÁc

Na základe Rozhodnutia o umiestnení stavby ..RFo_202_Tuľzovka_Gadca" zo dňa 03.06.2022.ćislo

YDl521l2022lMU rozh. si Vám, ako vlastníkovi dotknutej nehnuteľnosti ýmto dovoľujeme v súlade
s ustanovenĺm S 66 ods. 3 zákona č. 35í/20íí Z.z. o elektroniclaých komunikáciách oznámit'
zahájenie zemných prác dňa 01.o3.2022.lnvestorom stiavby je: orange Slovensko, a.s.

Zemné práce sa týkajú pozemkov v k.ú. Staškou parcelné čísla: (priloha:zoznam vlastníkou)

Pre informáciu uvádzame citáciu ustanovenia $ 66 zákona c351l2o1'l Z'z.

$66 Pnva a povinnosti k cudzĺm lehnutelnostiam

(1) Podnik môže v nevyhnutnom rozahu a ak je to vo veĘnoln záujme

a) Zriaďovať a pĺevádzkovať vercjné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,

b) Vstupvaťv siuisbsti so zriaďovanĺm, previlzkovaním, opravami a (ldlžbou vedenÍ na cudziu nehnuteľnosť.

(3) Podnik, Koý pskýuje verejnÍl sĺeť, je povinný pi ýkone pláv a pdla odseku 1 pčÍnať sitak, aby nespôsobil škodu na

nehnuteľnostiach alebo porcstoch, a ak sa jej nedá vyhn(lť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. o začatĺ uýkonu

práva je povinný upovedomiťvlastnĺka alebo užívateľa doknutej nehn.rternosti najmenej 15dnÍ vopred. Z dôvodu havárie,

uýkonu práv podĺa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo pruchy na vedeni môže podnik vst(tpiť na cudziu

nehnuteÍnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom pnpade upovedomí vlastníka alebo užĺvateľa

bezodkladne.

(4) Po skončenÍ nevyhnutných pĺác je podnik povinný tlviesť nehnutelnosti do predošIého stavu, a ak to nie je možné

uzhľadałn na pvahu vykonaných plác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu

nehnutelnosti.
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Rudolf Vanko
stavbyvedúci

e-mail: van ko@ ideatel. sk
Tel. kontakt:0917 634 306
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IDEATEL IDEATEL s.r.o
Vrakunská 9933i19 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

lČo: łs 581 541, lČ opH: sK 2023052823

ozNÁMtNlE o VsTuPt NA PozEMoK sPoLU s uPoVEDoilENĺM o ZAČATĺyýxoľu PRÁc

Na základe Rozhodnutia o umiestnenĺ stavby ..RFo_202_Tuzovka_čadca" zo dňa 03.06.2022.člslo

vnl521l2o22lnU rozh. si Vám, ako vlastnĺkovi dotknutej nehnuteľnosti ýmto dovoľujeme v súlade
s u$tanovenĺm S 66 ods" 3 zákona ć,. 35112011 Z.z. o elektronicĘých komunikáciách oznámit'
zahájenie zemných prác dňa 0'l.03'2022. lnvestorom stavby je: orange Slovensko, a.s.

Zemné práce sa týkaju pozemkov v k.ú. StaŠkou parcelné čĺsla: (prĺloha:zoznam vlastníkou)

Pre informáciu uvádzame citáciu ustanovenia $ 66 zákona ě,35112011 Z"z.

$66 Práva a povinnosti k cudzĺm rehnuteľnostiam

(1) Podnik môže v nęvyhnutnom rczshu a ak je to vo verejnom záuJme

a) Zriaďovať a prevádzkovať vercjné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,

b) Vstupovaťv sllvislosti so ziaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedenĺ na cudziu nehnuteľnost'.

(3) Podnik, ktoý poskytuje vercjnú sieť, je pvinný pri ýkone práv a podla odseku 1 počInať si tak, aby nesplsobil škodu na

nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá Whnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnť! mieru. o začatĺ ýkonu
práva je povinný upovedomiť vlastnÍka alebo užĺvateľa dotknutej nehnuteľnosti najmerlej 1 5 dní vopred. Z dôvodu haváie,

vý,l<onu práv podľa zmluvy o poskytovanĺ verejných služieb alebo pruchy na vedenĺ môŽe podnik vst(lpit' na cudziu

nehnuteľnosť aj bez predchádzajuceha upovedomenia; v takom prÍpade upovedomí vlastnĺka alebo užIvateľa

bezodkladne.

(4) Po skončenĺ nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nĺe je moźné

vzhtbdom na povahu vykonaných pĺác' do stavu zodpovedajÚceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu

nehnuteľnosti'

ĺDEATEL s.Rw -
S pozdravom,

Rudolf Vanko
stavbyvedúci

e-mail: vanko@ideatel.sk
Tel. kontakt:0917 634 306
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