Akciová spoločnosť

Distribúcia
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

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

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 sú lade s § 11 ods. 3

Zák.č.

251/2012 Z.z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území
Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto, ul. Bartoňova, od križovatky Čelakovského-Bartoňova
po križovatku Staroturský

chodník-Bartoňova,

ul. Partizánska, od križovatky Staroturský

chodník- Partizánska po križovatku Partizánska-Červeňová , ul. Červeňová, od križovatky
Partizánska-Červeňova po križovatku Červeňova-Holubyho, ul. Lichardova a ul.Myjavská, od

križovatky Partizánska-Lichardova po križovatku Myjavská-Mudroňova, ul. Mošovského, od
križovatky Mošovského-Myjavská po križovatku Mošovského-Krmanova, ul. Javorinska, od
križovatky Myjavská-Javorinska, že za úče l om vykonania rekonštrukcie plynárenského
zariadenia, vstúpi vo verejnom zá ujme 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: 03/2019-12/2019.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí sa na
úradnú tabuľu MČ Bratislava - Nové Mesto, na dobu 30 dní. Posled ný deň vyvesenia je dňom
doručenia

všetkým vlastníkom nehnuteľností.

V Bratislave

dňa

10.01.2019

vedúci útvaru investícií - západ
SPP-distribúcia, a.s.
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