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Mesto Nemšová 

Ul. Janka Palu 2/3 

91441 Nemšová  

 

                   
Naša značka                           Vybavuje/ Kontakt                                                                        V Námestove     

Z22031/02/2023                 Martina Pazderníková/ 0918 884 066  03.02.2023 

                                            martina.pazdernikova@elspolno.sk  

VEC:      Oznámenie o vstupe na pozemok 

STAVBA:  TN_A1_Nemšová_TS 0040-333, TS, VNK 

 

      Splnomocnená spoločnosť ELSPOL-SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01  Námestovo 

v zastúpení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako držiteľ 

povolenia a prevádzkovateľ distribučnej siete, v súlade s §11 ods.3 Zák č. 251/2012 Z.z. o energetike 

oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Nemšová, že vstúpi vo verejnom záujme, za 

účelom rekonštrukčných prác na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom 

nevyhnutným na výkon činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete. 

             Predpokladaný termín začatia prípravných elektromontážnych prác na zákazke  

„TN_A1_Nemšová_TS 0040-333, TS, VNK“ je od 06.03.2023. Práce by mali trvať do 20.04.2023.  

V katastrálnom území Nemšová, na pozemkoch registra KN-C parcela číslo: 969/1, 976/3, 

2496, 2494/1, 2512/2, 2495, 2500/1, 825/3, 824/1, 833, 834, 847/8 a č. 847/12 budú prebiehať práce 

súvisiace s výmenou technologických zariadení trafostanice, práce na výmene VN/NN rozvádzača, 

práce na rekonštrukcii elektroinštalácie trafostanice a práce na výmene VN káblového vedenia medzi 

dvoma trafostanicami.  

Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu. 

 

Prosíme o oboznámenie obyvateľov mesta s plánovanou realizáciou stavby. V prílohe listu Vám 

posielame pripravenú verejnú vyhlášku so všetkými potrebnými informáciami pre obyvateľov a situáciu  

z miesta realizácie stavby. Prosíme Vás o zverejnenie týchto dokladov. 

 

Ďakujem. 

 

Kontaktná osoba: Jozef Očkaják - stavbyvedúci, tel. 0918 621 355  

 

S pozdravom 

 

 

 

 

                         ............................................................ 

        Pečiatka a podpis 

http://www.elspolno.sk/
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

        Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre ZSD, a.s. 

prosí o oboznámenie obyvateľov mesta Nemšová a vlastníkov pozemkov dotknutých 

realizáciou stavby: TN_A1_Nemšová_TS 0040-333, TS, VNK o vstupe na pozemok v rozsahu 

a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, na čo máme právo v zmysle zákona 

o energetike.  

Práce na vyššie spomenutej stavbe začnú od 06. marca 2023. Práce by mali trvať do 

20.apríla 2023. 

 

Účel stavby: Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom 

množstve a kvalite. 

V katastrálnom území Nemšová, na pozemkoch registra KN-C parcela číslo: 969/1, 

976/3, 2496, 2494/1, 2512/2, 2495, 2500/1, 825/3, 824/1, 833, 834, 847/8 a č. 847/12 budú 

prebiehať práce súvisiace s výmenou technologických zariadení trafostanice, práce na výmene 

VN/NN rozvádzača, práce na rekonštrukcii elektroinštalácie trafostanice a práce na výmene 

VN káblového vedenia medzi dvoma trafostanicami.  

Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu. 

 

Jozef Očkaják - stavbyvedúci, tel. 0918 621 355 

 

V Námestove, dňa 03.02.2023 
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