
Akciová spoločnosť 

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel sa, vložka číslo 3481/B 

Mesto Pezinok 

Radničné námestie 44 /7, 
902 01 Pezinok 

Vec: Žiadosť o doručenie informácií verejnou vyhláškou 

Týmto Vás v zmysle ust. § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZoE'') žiadame o doručenie Oznámenia, ktoré tvorí 

prílohu tohto podania, formou verejnej vyhlášky. t. j. vyvesením na úradnej tabuli v Obci po 

dobu 30 dní a podobne iným v mieste obvyklým spôsobom. 

SPP- distribúcia, a.s., sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava S25 11, IČO: 35 910 739, ako 

držiteľ povolenia a prevádzkovateľ distribučnej siete zabezpečuje rekonštrukciu plynovodov a 

plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa na pozemkoch v katastrálnom území obce. 

V zmysle ustanovenia § 11 ZoE sme ako prevádzkovateľ siete oprávnení v rozsahu 

a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti vstupovať na pozemky a do objektov 

a zariadení, odstraňovať a okliešťovať stromy a iné porasty, upravovať trávnaté 

porasty, zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastaveného územia obce plynárenské 

zariadenia, plynovody či zariadenia určené na ich ochranu, zabránenie ich porúch či havárií alebo 

na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb 

a podobne vykonávať inú povolenú činnosť. 

Spoločnosť je ako držiteľ povolenia povinná dotknutým vlastníkom vopred oznámiť 

výkon uvedených zákonných oprávnení v zmysle ustanovení § · 11 ZoE. Pokiaľ Oznámenie 

predmetných skutočností nie je možné osobne doručiť dotknutým osobám z dôvodu veľkému 

počtu vlastníkov, prípadne pokiaľ pobyt niektorého z vlastníkov nie je známy, alebo sa 

spoločnosti nepodarilo uvedené Oznámenie doručiť na známu adresu vlastníka, je spoločnosť 

oprávnená informovať o podstatných skutočnostiach týkajúcich sa výkonu oprávnení v zmysle 

§ 11 ZoE formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli obce. 
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Akciová spoločnosť 
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Na základe -vyššie uvedeného preto týmto žiadame obec, aby toto Oznámenie dotknutým 

osobám verejnou vyhláškou doručila v mieste obvyklým spôsobom a podobne vyvesila ju na 

úradnej tabuli obce po dobu 30 dní. Posledným dňoch vyvesenia je dňom doručenia Oznámenia 

všetkým vlastníkom nehnuteľností. 

Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme. 

S pozdravom, 

Ing. Tomáš Hupka 
projektový manažér realizácie investícií 

SPP- distribúcia, a.s. 

Príloha: Oznámenie o vstupe na pozemok, verejná vyhláška 
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OZNÁMENIE o vstupe na pozemok 
Verejná vyhláška 

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. IČO: 35 910 739, sídlo: Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11 ako držiteľ 
povolenia a prevádzkovateľ distribučnej siete plynu, v súlade s § 11 ods. 3 Zák.č. 251/2012 Z.z. 

o energetike, týmto oznamuje ,vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Pezinok, mesto Pezinok 

ul. Jesenského od čísla domu 2 po číslo domu 6 

ul. Trnavská od čísla domu 7 po číslo domu 17 

ul. Nálepkova od čísla domu 1 po číslo domu 8 

ul. kpt. Jaroša od čísla domu 14 po číslo domu 26 

ul. gen. Svobodu číslo domu 26 

ul. Rázusova číslo domu 2 

ul. Sládkovi.čova číslo domu 2 

ul. Hrnčiarska číslo domu 1 

ul. Bernolákova číslo domu 2 

ul. Holubyho číslo domu 5 a 14 

že za účelom vykonania rekonštrukcie plynárenského zariadenia, vstúpi vo verejnom záujme na cudzie 

pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon činnosti prevádzkovateľa 

distribučnej siete. Vstup na pozemky sa bude uskutočňovať v priebehu obdobia: 03/2019 -11/2019 

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí sa na úradnú 

tabuľu v meste Pezinok , na dobu 30 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia všetkým vlastníkom 

nehnuteľností. 

V Bratislave dňa 21.1.2019 
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