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Vcc:

Ziadost? o dorucenie informácií verejnou vyhláskou

'lyrato Vas v zmysle ust. § 11 ods. 3 zákona c. 251/2012 Z. z. o encrgcrike a o zmcnc ;t
doplnení niektorych zákonov (d'alej len ako ^ZoE") ziadame o dorucenie Oznámenia. ktorc tvoví
prílohu tohto podania, fortnou vcrejnej vyhlásky, t. j. vyvesením na úradnej tabuli v Obci po

dobu 30 dní a podobne inym v tnieste obvyklym sposobom.

SPP- disttibúcia, a.s., sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11, ICO: 35 910 739, ako
drzitel' povolenia a prevádzkovatel' distribuenej siete zabezpecuje rekonstrukciu plynovodov a
plynárenskych zariadení. nachádzajúcich sa na pozemkoch v katastrálnom území obec.

V zmysle ustanovenia § 11 ZoE sme ako prevádzkovatel' siete oprávnení v rozsahu
a sposobom ncvyhnutnym na vykon povolenej cinnosti vstupovat3 na pozemky a do objektov
a zaríadení,

odstxanovat'

porasty, zriad'ovat*

na

a okliesYovat'

cudzích

pozemlcoch

stromy
mimo

a iné

porasty,

zastaveného

upravovaf

územia

obce

tnivn;iic

plynárcnskc

zariadenia, plynovody ci zariadenia urcené na ich ochranu, zabránenie ich porúch cí havárií nicho
na zmiemenie dosledkov porúch alebo havárií na ochranu zivota, zdravia a majctku osob
a podobne vykonávar5 inú povolenú cinnost5.

Spolocnost' je ako drzitel' povolenia povinná dotknutym vlastníkom vopred oznámir1
vykon uvedenych zákonnych oprávnení v zmysle ustanovení § 11

ZoR. l^oldal' Oznámcnic

predmetnych skutoeností nie je mozné osobne dorucit' dotknutym osobám z dóvodxi vei'kémn
poctu vlastníkov, prípadne pokial' pobyt niektorého z vlastníkov

nie je známy, alebo

su

spolocnosti nepodarilo uvedené Oznámenie dorucit3 na známu adresu vlastníka, je spolocnost*
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oprávncna informovat' o podstajnydi.skutocnostiach tykajúcicb sa vykonu opnívncní v xniyslc
§ I I /oK fíji-mou vercjncj vyhlásky vyvesencj na úradncj tabuli obcc.

Na základe vyssic uvedeného preto tymto zíadame obec. aby toto Qznámcnic dotknuiym
osobám vürejnou vyhláskou dorucila v mieste obvyklym sposobom a podobne yyvcsila jn j.iji

úradncj tabuli obce po dobu 30 dní. Poslednym dñoch vyvcsenia je dñom dorucenia Oxnánu-ni-.i
vsctkym vlasmíkom nehnuterností.

Za kladné vybavenie nasej ziadosti vopred d'akujeme.
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SPP

'
S pozdravom
Ing. Miroslav Hronec

vedúci útvaru investícií stred
SPP- distribúcia, a.s.

Príloha:

Oznámenie o vstupe na pozemok, verejná vyhláska

VoZvolcnedña 19.1.2018

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