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Ziadost* o dorucenie informácií veiejnou vyhláskou

Tymto Vas v zmysle ust. § 11 ods. 3 zákona c. 251/2012 Z. •/,. o energetike a o zmcnc a

dopinení nicktorych zákonov (d'alej len ako MZoE") ziadame o doruccnic Oznámenia. ktoré tvorí
prílohu tohto podania, formón vercjnci vyhlásky. t. i. vyvcsením na úradnej tabuli v Obci po
dobu 30 dní a podobne inym v mieste obvyklym sposobom.

SPP- distribúcia, a.s., sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11, ICO: 35 910 739, ako

drzitel' povolenia a prevádzkovatel* distiibucncj siete zabezpecuje rekonstrukciu plynovodov a
piynárenskych zariadení. nachádzajúcich sa na pozcmkoch v katastrálnom úzcnií obcc.

V zmysle ustanovenia §11 ZoE sme ako prevádzkovatel' siete oprávnení v rozsahu
a sposobom nevyhnutnym na vykon povolencj cinnosti vstupovat* na pozemky a do objektov

a xariadení,

odstrañovat'

porasty, zriad'ovat'

na

a okliest'ovat'

cudzích

pozemkoch

strorny
mimo

a iné

porasty,

zastaveného

upravovat'

úzcmia

obce

tráviiaté

plynárenské

zariadenia, plynovody ci zariadenia urcené na ich ochranu, zabránenie ich porúch ci havárií alebo
na zmiernenic dósledkov porúch alebo havárií na ochranu zivota, zdravia a majctku osób
a podobne vykonávat' tnú povolenú cinnost'.

Spolocnost' je ako drzitel' povolenia povinná dotknutym vlastníkom vopred oznámit"
vykon uvedenych zákonnych oprávnení v zmysle ustanovení § 11 ZoR PokiaF Oznámenie
predmetnych skutocností nie je mozné osobne dorucit' dotknutym osobám 7, dovodu veFkcmu
poctu vlastníkov, prípadnc pokial' pobyt nicktorcho z vlastníkov nie je známy, alebo su

spolocnosti ncpodarilo uvcdcnc Üznámenic dorucit' na známu adrcsu vlastníka, jo spolocnosl'
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/'ol-!' formou v^l-'einei vvhiáskv

tykajúcich s. vyko.u, oprivn™ v *mys|t.
na

nei tabuli nh

Na znklade vyssic uvedeného preto tymto ¿iadame nhfír. ^Y ,
osobám vereinou vyViláskou dnmrílq v mieste ohwlriwn ^Ac^i

a.podobne

e po dohn V) Hnf Poslednym dñoch vyveSenia je dñom doru&nb, Oxnámcñb,

vsctkym vlastníkom nehnuteTností.

/a kladné vybavenie nasej ziadosti vopred d'akujeme.

S pozdravom
Ing. ÍVMoslav Hronec
vedúci útvaru investícií strcd
SPP- distribúcia, a.s.

Príloha:

Oznámenie o vstupe na pozemok, verejná vyhláska

Vo Zvolene dña 19.1.2018

Vybavuje: Ing. Z. Konópka, tel.. 045/2424515, 0905791728

OZNÁMENIE o vstupe na pozemok
Verejná vyhláska

Spolocnosf SPP- distribúcia, a.s. ICO: 35 910 739, sídlo: Mlynské nivy 44/b, Bratisiava 825 11 ako drziteT
povolenia a prevádzkovatel' distribucnej siete plynu, v súlade s § 11 ods. 3

Zák.c. 251/2012 Z.z,

o energetike, tymto oznamuje vlastníkom nchnutel'ností v katastrálnom území lladvañ, obec Banská
Bystrica , ul. Podháj od císla domu 2

po císlo domu 22,

ul. Sládkovicova od ul. Sokolovskej po ul.

Podháj, ul. Sokolovská od císla domu 1 po císlo domu 13, Prsianska terasa císlo domu 3, 5

ze za úcelom vykonania rekonstrukcie plynárenskeho zariadenia, vstúpi vo verejnom záujme na cudzie
pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spósobom nevyhnutym na vykon cinnosti prevádzkovateTa

distribucnej siete. Vstup na pozemky sa bude uskutocñovat' v priebehu obdobia: 04/2018 - 09/2018

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláska v mieste obvyklym spósobom a vyvesí sa na úradnú

tabul'u vObci Banská Bystrica , na dobu 30 dní. Posledny den vyvesenia je dñom dorucenía vsetkym
vlastníkom nehnutel'ností.
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