
ENERPHO, s.ro.

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. prostredníctvom Enerpro, s.r.o., ktorá
spracováva projektová dokumentáciu, pripravuje realizáciu nižie uvedenej stavby,
ktorá sa nachádza v meste Spišská Nová Ves.
Predmetom stavby je preloženie exiswjúceho NN vzdušného vedenia do projektovaného
zemného kábla na ulici Eleny Maróthy-Soltésovej a Adama Mickiewicza.
Trasa projektovaného NN kúblového vedenia bude viesť v zelenem páse pri ceste
V rámci stavby sa upraví aj eXistujúce vzdušné vedenie, vymenia sa nevyhovujúce NN
podpemé body ana časti úseku NN vzdušného vedenia su vymenia holé vodiče za nové
izolované v póvodnej trase.
Zároveň sa v dotknutej časti stavby upravia aj nevyhovujúce domové prípojky (DP),
podľa priloženej grafickej situúcie.

názov stavby: „SNV-ul. Mickiewicza,Šoltésova-úprava NN a DP“

Predpokladaný termín realizácie stavby jev roku 2019-2020.

Východoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení spoločnosti Enerpro, s.r.o. týmto
oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteFnosti, které majú
byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dósledku
realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody, ktorú móže žiadať od
stavebníka.
Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce 30 dní od dátumu jeho
vy vesen i a.
V prípade potreby d‘alších iníormácií k stavbe rnóžete kontaktovať:
Projektant: Ing. Peter Murcinek - 0915 212 88 I
Kompetentný za inžiniering: Zuzana Počuchová -0918697282

V Košiciach, dňa 22,10.2019

O ENERPRO,

/L Miškoveoká 6
040 11 Košice

ičo 44324600
ič DPH: SK2Q22569746

21.10. wiqvyvesene dnuipeciatka obce

Právne informácie: Toto oznámenie je splnenĺm oznamovacej povinnosti prevádzkovatera
distribučnej sústavy podľa ust. 5 11 ods. 2 zák. Č. 251/2012 Z.z. o energetike S o zmene
níektorých zákonov. Realizácia stavby podía tohto oznámenia je výkonom oprávneni
prevádzkovatel‘a distribučnej sústavy podľa ust. 5 11 ods. 1 zák. č. 25112012 Z.z. o energetike
a o zmene niekton)‘ch zákonov. V pripade neumožnenia vstupu na nehnuteInosf podľa tohto
oznámenia, berle vlastník (uživater) nehnuteľnosti na vedomie právne dósledky z toho
plynúce.

Ing. Stanislav Počuch
knnatel‘ spoločnosti

EN ER PRO.
Miškovecká 6.
Košice. 040 I I,

tcl.+42t 9t7 592 553

ičo: 44324600,
ič DPH: SK 2022669748

banka: Tatra banka, as.
Č. účtu: 2622815211/i 100
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Vypracoval: Ing. Peter Marcinek

jektant: Ing. Stanislav Počuch

A

Investor: Východoslovenská distribučná, a.s. Čis.zak.: P10319

Miesto: Spišská Nová Ves Stupeň: PDR

Stavba: . . . .‚ Dátum: 05/2019
SNV-ul. Mlcklewlcza,Soltésova-úprava N N a DP

Formát: lxA4 Čĺslo výkr.:

Objekt: Mierka:
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