
ENERPRO, s.r.o.

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. prostredníctvom Enerpro, s.r.o.,
pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorá sa nachádza v katastri mesta Spišská
Nová Ves na sídlisku Tarča v záhradkárskej oblasti.
Predmetom stavby je zriadenie nového NN káblového prepoja uloženého v zemi, ktoré
bude slúžiť pre napojenie NN rozvodu v lokalite záhrad z distribučnej trafostanice.
Zároveň sa zrealizuje úprava NN vonkajšieho vedenia, ktorá spočíva vo výmene
nevyhovuj úcich podpemých bodov a vodičov za nové v póvodnej trase, podľa
priloženej grafickej situácie.

názov stavby: „SNV- Taita ul. Brezová, záhradky - úprava NNsiete“

Predpokladaný termín realizácie stavby je v roku 201 8.

Východoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení spoločnosti Enerpro, s.r.o. týmto
oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú
byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dósledku
realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody, ktorú máže žiadať od
stavebníka.
Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce 30 dní od dátumu jeho
vyvesenia.
V prípade potreby ďalších informácii k stavbe móžete kontaktovať:
Projektant: Ing. Stanislav Počuch -0917592553
Kompetentný za inžiniering: Zuzana Počuchová -0918697282.
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Právne informácie: Toto oznámenie je splnenim oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa
distribučnej sústavy podľa ust. 11 ods. 2 zák. Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene banka: Tatra banka, as.
niektorých zákonov. Realizácia stavby podra tohto oznámenia je výkonom oprávnenl Č. účtu: 2622815211/1100
prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ust. 11 ods. 1 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene niektorých zákonov. V pripade neumožnenia vstupu na nehnuternosť podra tohto
oznámenia, berle vlastnik (uživatel‘) nehnuteľnosti na vedomie právne důsledky z toho
plynúce.


