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Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnost Východoslovenská distribučná a.s., Košice pripravuje realizáciu horeuvedenej stavby, ktorá
nachádza v k.ú. Michalovce.

V rámci projektu sa bude v meste Michalovce, ulice: ].A. Gagarina, T.]. Moussona, Odbojárov, ].
Palkoviča, J. Palárika, J. Kalinčiaka, Zemplínska a B. Nemcovej realizovat rekonštrukcia NN vzdušného
elektrického vedenia a domových prípojok.
Celá stavba sa zriadi na náklady stavebníka (VSD a.s.).

Názov stavby: Michalovce, Gagarinova - úprava NN a DP

Východoslovenská distribučná a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívatetom nehnuteľností vstup na
nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnutetnosti v
dósledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody.
Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli mesta 15 dní od dátumu jeho vyvesenia.
V prípade potreby dalších informácií k stavbe möžete kontaktovat Odbor Sietový inžiniering, Ing. Zoltána
Csomosa, tel. č. +421(0)55 610 1944

V Michalovciach, dňa 16. 10. 2017
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Právne informácÉe: Toto oznámeníe je spinením oznamovacej povinnostÉ prevádzkovateta distribučnej sústavy podta 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 prevádzkovateta distribučnej sústavy podra 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, bene vlastnĺk (užívatet) nehnuteľnosti na
vedomie právne dösledky z toho plynúce.
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Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850123312. info@vsds sk . sssss vsds sk Poruchová linka VSD: 0800123 32
Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, as, odbor Sietový inžinierlng, Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika
Spcicčuostje zapisava v Cbchoduom ieestii Okresueho sudu Košice I, cddiel Sa, uložka 1411/V, Ičo 36599361. DIČ 2022082997, iČ DPH 6K2022082997
Saikovš spoJenie Citibank Europe plr pobočka zahraničnej banky. IBAN SKO7 8130 0000 0020 0848 0108, SIC CITI SK SA


