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Žiadost' o súhlas s realizáciou stavby - Internet a digitálna televízia v obci Benice

Omsit, s.r.o. v rámci svojich rozvojových aktivít ponúka obci Benice vybudovanie
optickej siete pre prístup na vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu cca 100 programov,
mnohé v HD kvalite.
Trasa optickej siete je plánovaná po stÍpoch NN rozvodu spoločnosti SSE, a.s. s tým, že
ju bude kopírovať, a to aj hlavnú trasu, tak aj prípojky. So zemnými vedeniami sa uvažuje len
v ojedinelých prípadoch a budú zapracované do projektu na základe konzultácie s Obecným
úradom.
Sieť je plánovaná ako spoločná sieť pre územie obcí Príbovce, Rakovo, Benice, Valča.
Poskytované služby internetu sú plánované s rýchlosťami od 10MB
a vyššie,
s cenovými reláciami rádovo začínajúcimi cca od 10 €/mes. za najpomalšiu službu.
Digitálna televízia bude poskytovať okolo 100 programov, pričom bude základný balík
najsledovanejších programov okolo 8 €/mes. a možnosť dokúpenia tematických balíkov
(športový, dokumentárny, filmový, detský a pod.) rádove v cene 2,5 €/mes. za balík.
Podľa vybranej dlžky viazanosti budú jednorazové poplatky za zariadenia a za aktiváciu
- od plnej ceny pri službe bez viazanosti a po ceny symbolické pri maximálnej viazanosti
a najvyšších službách.
Okrem toho budeme realizovať rôzne akciové produkty a ceny.

Omsit, a.s. vybuduje siet' a bude ju prevádzkovat' na vlastné náklady.
Týmto žiadame obecné zastupitel'stvo o súhlas na vybudovanie tejto siete v obci.
Na základe tohto kladného uznesenia zahájime projekčné práce na realizačnej
dokumentácii a prípravu dokladov pre územné konanie.
Realizáciu plánujeme zahájiť po vydaní územného rozhodnutia najar roku 2015.
Tešíme sa na spoluprácu.
S pozdravom

Ing. Peter Závodský
konateľ
OMSIT,
registrácia
Č.

s.r.o.
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