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OZNAM 
 

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov (NP), 
 
súčasťou rekonštrukcie bytového domu na Furdekovej ul. č.6 je aj 
inštalácia prístupového systému „DEK SIEŤ“, ktorý o.i. zamedzí vstup 
neoprávneným osobám do objektu vrátane identifikácie osôb oprávnených 
vstupovať do domu a NP. 
 
V termíne 20.4. – 23.4.2007 Vám budú poverenými zástupcami 
vlastníkov bytov a NP odovzdané „dotykové elektronické kľúče“   
( kovový čip vo forme prívesku) a to nasledovne:  
 
- 2ks / na 1 byt „bezplatne“ (hradené z FÚaO) 
- tretí a ďalší kľúč je za poplatok 150,- Sk/1ks  

  
Každý kľúč s prideleným samostatným kódovým 
číslom bude odovzdaný voči podpisu len vlastníkovi bytu (nie osobe 
v podnájme), v prípade platby za tretí a ďalší kľúč obdrží vlastník bytu 
doklad o úhrade poplatku pri prevzatí kľúča. 
 
Od 24.4.2007 bude možné kľúče prevziať u správcu objektu - p. 
Martanoviča za horeuvedených podmienok. 
 
Inštalácia technických zariadení a uvedenie prístupového systému do 
prevádzky sa uskutoční nasledovne: 
 
- 25.-26.4.2007 – výťahy  
- 2.5.2007 – všetky vchody/východy do/z domu (t.j.    

             hlavný, zadný a schodiskový) 
 
Po uvedenom dátume bude možno vstupovať, resp. odchádzať  
z domu  a používať výťahy len prostredníctvom Vášho 
elektronického kľúča.  
 
Návod na používanie elektronického kľúča pri 
vstupe / odchode do/z objektu a na obsluhu 
výťahu bude vyvesený pri každom kontrolnom 
zariadení. 
 
V prípade akejkoľvek zmeny plánovaného 
termínu spustenia prístupového systému do 
prevádzky Vás budeme informovať 
prostredníctvom vývesky.  
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Umiestnenie kontrolných zariadení: 
 

 
 
Vaše prípadné otázky na prístupový systém budú osobne zodpovedané pri 
odovzdaní elektronických kľúčov a na najbližšej schôdzi vlastníkov bytov 
a NP (v máji) za prítomnosti pozvaných zástupcov výrobcu systému 
a policajného zboru SR, kde bude problematike prístupového systému 
a bezpečného bývania všeobecne venovaná samostatná časť schôdze. 
Informácie je možné získať aj na adrese: www.rys.sk, resp.     
www.bezpecnebyvanie.sk. 
  
Prístupový systém v našom dome je realizovaný v rámci projektu 
„BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS“ s cieľom:  

• zvýšenie bezpečnosti obyvateľov domu  
• zníženie anonymity v dome  
• zníženie rizika pohybu neoprávnených osôb v priestoroch domu  
• zníženie rizika poškodzovania zariadení domu (vandalizmus)  
• zamedzenie páchania trestných činov a priestupkov v priestoroch 

domu 

K vytvoreniu podmienok dôstojného a bezpečného bývania nestačí len 
technika, potrební sú ľudia – My vlastníci. 
 
 
 
Ďakujeme za spoluprácu 
 

zástupcovia vlastníkov bytov (výbor), 
správca 


