Milé starostky a milí
starostovia,
Pokračujeme v distribúcii emailového občasníka, v ktorom
vám dávame do pozornosti vždy
jednu z tém, ktoré považujeme za
aktuálne. Budeme radi, ak si
nájdete pár minút a začítate sa do nášho Regionálneho špeciálu. Rovnako
sa potešíme, ak nám dáte vedieť, čo ďalšie by vás zaujímalo.

VSD nerobí čierne stavby!
Nedávno sa v niektorých obciach objavili
informácie o tom, že optická sieť
inštalovaná na stĺpoch Východoslovenskej
distribučnej, a.s. (VSD) je čierna stavba.
O tom ako to je, a čo to znamená pre
občanov obce sme sa
porozprávali s Radoslavom Haluškom,
predsedom predstavenstva VSD.

Prečo chcete v dedinách optiku?
R. Haluška: Moderná elektrická distribučná sústava musí byť vybavená aj
technológiou na prenos dát, a teda aj optickými káblami. Vďaka nim
napríklad máme okamžité informácie o tom, keď vznikne porucha na
odbernom mieste zákazníka. Vieme ju tak odstrániť skôr ako prídete domov.
Na to, aby sme o poruchách vedeli, potrebujeme, aby boli zákazníci
pripojení do našej optickej a dátovej siete.
To čo sa teraz buduje v niektorých obciach, je čierna stavba?
R. Haluška: Sme presvedčení, že konáme v súlade s platnou legislatívou.

Podľa Zákona o energetike je optika súčasťou distribučných vedení. Zároveň
nie je podľa Stavebného zákona v takýchto prípadoch potrebné stavebné
povolenie ani ohlásenie. Čiže občania sa nemusia báť, naša optika na našich
stĺpoch zostane.
V čom je podľa Vás výhoda otvorenej optickej siete?
R. Haluška: Optická sieť je už nutnosťou. Primárne je určená na riadenie,
monitoring a zber dát o prebiehajúcich udalostiach v distribučnej sústave.
Na druhej strane, aktuálne nevyužívanú kapacitu pre naše prevádzkové
potreby ponúkame aj tretím stranám. Preto každý poskytovateľ, s ktorým sa
dohodneme na obchodných podmienkach, bude môcť do budúcna
poskytovať služby zákazníkom. Vybudujeme užitočnú infraštruktúru bez
dotácií. Čím viac zákazníkov sa pripojí, tým kvalitnejšie služby môžeme
ponúkať našim zákazníkom.

Deje sa niečo podobné u vás? Napíšte nám a radi sa s vami
stretneme.
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