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Naše číslo:
Vybavuje:

Mgr. Martina Mojžišová-Furinová

Telefón/ E-mail:

+421 915 930 228 / mojzisova_m@vsdas.sk

Miesto/ Dátum:

Košice/04.03.2022

Vec: Žiadosť o doručenie informácií verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361,
(ďalej len ako „VSD“), je prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy v zmysle zákona č. 251/2012
Z. z. o energetike (ďalej len ako „ZoE"), ktorý svoju činnosť vykonáva na základe povolenia vydaného
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví č. 2007E 0257 na území Košického, Prešovského a časti
Banskobystrického kraja.
Podľa § 11 ZoE je spoločnosť VSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy (t.j. držiteľ povolenia),
resp. ním poverená osoba v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme oprávnená vstupovať na cudzie
pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej
činnosti. Podľa ods. 3 uvedeného ustanovenia ZoE je držiteľ povolenia, alebo ním poverená osoba povinná
vopred oznámiť dotknutým vlastníkom výkon týchto oprávnení najmenej 15 dní pred plánovaným začatím
činnosti. Ak sa jedná o veľký počet vlastníkov, alebo ak pobyt vlastníkov nie je známy, je možné doručovať
toto oznámenie cestou verejnej vyhlášky podľa uvedeného ustanovenia ZoE.
Týmto Vás spoločnosť VSD v zmysle ustanovenia § 11, ods. 2, ods. 3 ZoE žiada o doručenie
Oznámenia, ktoré tvorí prílohu tohto podania, formou verejnej vyhlášky, t.j. vyvesením na úradnej tabuli
v meste, ktorej katastrálne územie bude činnosťou VSD priamo dotknuté, po dobu 30 dní. V tomto prípade
sa oznámenie zverejňuje aj spôsobom v mieste obvyklým.
S pozdravom

Trpcevski
Ivan

Digitálne podpísal
Trpcevski Ivan
Dátum: 2022.03.04
13:14:11 +01'00'

PhDr. Ivan Trpčevski
na základe splnomocnenia
Východoslovenská distribučná a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice

Príloha:
-

Oznámenie o vstupe na pozemok, verejná vyhláška
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