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Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Košice pripravuje realizáciu dole uvedenej stavby, ktorá
sa nachádza v meste Michalovce, k.ú. Stráňany.

Stavba je vyvolaná jednak dispozične zle umiestnenou TS0364-0014, ktorú je nutné z dôvodu
zabezpečenia plynulej dodávky el. energie v danej lokalite umiestniť na verejne prístupné miesto
s vybudovaním novej zemnej VN prípojky, a taktiež nevyhovujúcim technickým stavom vzdušného
distribučného vedenia NN v lokalite ulíc Vila Real a Partizánska v meste Michalovce - napájaných
z predmetnej TS. V rámci rekonštrukcie sa navrhuje výmena vodičov a nevyhovujúcich podperných
bodov, úprava domových prípojok a výmena vodiča verejného osvetlenia.

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2019.

Celá stavba sa zriadi na náklady stavebníka.

Názov stavby: Michalovce, ul. Višňová - Úprava TS14, VN a NN

Východoslovenská distribučná a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na
nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v
dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody.
Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce 30 dní od dátumu jeho vyvesenia.
V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať Odbor Sieťový inžiniering, Ing. Salaky
Tibor, kontakt: +421(0)55 610 4570/salakLtibor@vsds.sk

V Michalovciach, dňa 26. 11. 2018
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Právne informácie: Toto oznámenie je splnením oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ust. § 11

ods. 2 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. Realizácia stavby podľa tohto oznámenia je výkonom

oprávnení prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ust. § 11 ods. 1 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých

zákonov. V prípade neumožnenia vstupu na nehnuteľnosť podľa tohto oznámenia, berie vlastník (užfvatel) nehnuteľnosti na

vedomie právne dôsledky z toho plynúce.
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