ekorem
E K O R E M s.r.o., Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany
tel./fax: 051 4572 761, e-mail: ekorem@centrum.sk

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava zastúpená
spoločnosťou Ekorem s.r.o., Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany, pripravuje realizáciu prác na údržbe
ochranného pásma nižšie uvedeného vedenia VVN v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. O energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej obsahom je odstraňovanie a okliesňovanie stromov a
iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť, alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Názov vedenia VVN:

č. 8875 - 8738 Veľký Meder - Komárno

Predpokladaný termín realizácie prác je február 2016 - december 2016.
Spoločnosť Ekorem s.r.o., Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany, týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom
nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou údržbou dotknuté. Ak vznikne
vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie údržby 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 prácam na údržbe ochranného pásma vedení VVN môžete kontaktovať
konateľa spoločnosti Ekorem s.r.o., Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany
na tel. čísle +421 (0)905 832 643

V Lipanoch 19.01.2016

Ján Gajdoš
konateľ spoločnosti

Vyvesené dňa:

J.á:.OA.lO.ÍĹ

(pečiatka obce, podpis)

Právne informácie: Toto oznámenie j e 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 prác údržby ochranného pásma vedení VVN podľa tohto oznámenia je výkonom oprávnení
prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zastúpení podľa ust. § 11 ods.l zák. č. 251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene niektorých zákonov. V prípade neumožnenia vstupu na nehnuteľnosť podľa
tohto oznámenia, berie vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti na vedomie právne dôsledky z toho plynúce.

IČO: 36487121, IČ DPH: SK 2020005438
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov
č.účtu: 178 229 6655/0200

