
Oznámenie verejnou vyhláškou 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje 
realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je rekonštrukcia NN vedenia 
podľa priloženej grafickej situácie. 

Názov stavby: ,,Strážske_výmena istiacich skríň z TS1" 

katastrálne územie: Strážske 

Predpokladaný termín ukončenia realizácie stavby je rok 2022. 

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 mesta 30 dní od dátumu jeho 
vyvesenia. 
Do projektovej dokumentácie je možné nahliadnuť na mestskom úrade. 
V prípade potreby ďalších informácií k stavbe nás môžete kontaktovať na 
tel. č. +421907265745. 

Vo Vranove n/T, dňa 07.06.2022 
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Ing. án Mitaľ 
Projektový inžiniering 

MESTO STRÁŽSKE 
Me s tský úrad 

072 22 STRÁŽSKE 
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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 (užívateľ) 
nehnuteľnosti na vedomie právne dôsledky z toho plynúce. 
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Investor: 

Adresa: 

/~" / 11- -...,J,. .1 
(I ..... -'\I Adresa: M. R. štefúniko 112/181 

VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s. 
093 01 VRANOV n/T 

E-moU: elprokon@elprokon.sk 

MLYNSKÁ 31, 042 91 KOŠICE 
Web: www.elprokan.sk 

Názov stavby : Archiv. č.: ID1881/2022 

Strážske_výmena istiacich skríň z TS1 Formát: A4 

Dátum: 05/2022 
Objekt: Stupen PD: RP 

SO 01 - SILNOPRÚDOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY 
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