
OZNÁMENIE 
o vstupe na pozemok 

Verejná vyhláška 
Spoločnost' 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, obec Pezinok, ul.: 

Dr. Stohla: 
Ulica Dr. Stohla po križovatku po Dr. Bokeša 
Banicka: 
Celá ulica Banícka 
Dr. Bokeša: 
Celá ulica od križovatky s Baníckou ulicou po križovatku s ulicou Cajlánska 

Vid'. príloha č1 — Celková situácia 

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 uskutočriovať  v priebehu obdobia od 03/2020 do 12/2020. 
Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí sa na úradnú tabuľu 
Mesta Pezinok, na dobu 30 dní. Posledný deň  vyvesenia je dňom doručenia všetkým vlastníkom 
nehnuteľností. 

V Bratislave dňa 28.01.2020 

avid ezei 

vedúci útvaru investícií — západ 
SPP- distribúcia, a.s. — západ 
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Futbalavé ihrisko CFK 
UL. DR. BOKEŠA - VETVA B: 

UB 4-5,o' 225 di.320,0m 

BANÍCKA UL./Dr.Stohla - VETVA A: 

UB 1-4,0' 225 dĺ.195,0m 

BANÍCKA UL. - VETVA C: 

UB 4-7,o' 90, d 110, d 225 d1.600,0m 
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LEGENDA: 

2SEK NA REKONŠTRUKCIU 

projektant Ing.arch. JURGA 
Oddelenie 
projekcie-Bratislava 
Votrubova 1 

Distribúcia 	? zodp. projektont ING. VALOVÁ 

team leoderprojekcie ING. VALOVÁ 82511 Bratislava 
825 11 	Bratislava, Mlynské Nivy 44b 

investor: SPP-distribúcia, a.s. 

stovbo: 

REKONSTRUKCIA PLYNOVODOV PEZINOK, 
BANICKA U002656 

objekt: 	STL 	plynovod, prípojky, OPZ, prepoje 

č-bókozkY SD/17001-RE 

dátum 05/2018 

stupeň  DRS 

formát 1A 	4 

mier ka 

nazov výkresu: 

PEHLADNA 
, 	 , 

SITUACIA 
Č.výkresu: 

1 

Všetky práva no túto technickú dokumentáciu patria výhradne spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. Táto technická dokumentácia 
nesmie byf kopírovaná, rozmnožovaná alebo iným 	spósobom 	poskytovaná tretím 	osobám 	bez výslovného súhlasu vlostníko. 



Akciová spoločnost' je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B 

Mestský úrad Pezinok 
Radničné nám. č.7 
902 04 Pezinok 

Vec: Žiadost' 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 

dopinení niektorých zákonov (d'alej len ako „ZoE") žiadame o doručenie Oznámenia, ktoré tvorí 

prflohu 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 825 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, upravovat' trávnaté 

porasty, zriad'ovať  na cudzích pozemkoch mirno 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 vykonávat' inú povolenú činnosť. 

Spoločnosť  je ako držiteľ  povolenia povinná dotknutým vlastnrIom vopred oznámiť  
výkon uvedených zákonných oprávnení v zmysle ustanovení 11 ZoE. Pokiaľ  Oznámenie 

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

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

spoločnosti nepodarilo uvedené Oznámenie doručit' na známu adresu vlastníka, je spoločnosť  

oprávnená informovať  o podstatných skutočnostiach týkajúcich sa výkonu oprávnení v zmysle 

5 11 ZoE formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli obce. 

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 
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Akciová spoločnost' je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka čísto 3481/B 

úradnej tabuli obce po dobu 30 dní. Posledný deň  vyvesenia je dňom doručenia Oznámenia 

všetkým vlastntimm nehnuteľností. 

Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred d'akujeme. 

S pozdtavom, 

ng. David ezei 

vedúci útvaru investícií — západ 

SPP- distribúcia, a.s. - západ 

Príloha: 	Oznámenie o vstupe na pozemok, verejná vyhLáška 
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