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E27057/06/2018                            Ing. Monika paholeková/ 0918  503  582

V Námestove

08.06.2018

VEC: Oznámenie o začati pľác

Na základe Vami vydaného Oznámenia k ohláseniu  stavebných  úprav a udržiavacích

prác č. 93#01 s zo dňa 26.02.2018 Vám oznamujeme temín začatia prác na zákazke:

„ PRAVENEC -Pri mlyne -Rekonštrukcia 299/uv/5 (SW-10852) ``.

Predpokladaný termín začatia pripravných  elektromontážnyčh prác je od  11.062018.

Pprácebymalitrvaťdo22.06.2018

Vypnuté elektrické vedenie v obci Nedožery-Brezany bude v nasledujúcich dňoch:

12.06.2018 bude vypnutý stav m 299/UV/5.

Na pozemkoéh  v  k.  ú.  Nedožery:  E-KN:  2897,  2896/1,  2891,  a C-KN:  3055/5  bude

prebiehať    rekonštrukcia    úsekového    odpQjovača.    Dané    práce    pozostávqjú    zmontáže

a pripojenia  nového  úsekového  odpojovača.  Po  skončení  prác  budú  pozemky  uvedené  do

pôvodného staw.

Prosĺme  o oboznámenie  obyvateľov  obce  s plánovanou  realizáciou  stavby.  V prílohe

listu  Vám  posielam  pripravenú  verejnú  vyhlášku  so  všetkými  potrebnýri  infbmáciami  pre

obyvateľov a situáciu z miesta realizácie stavby. Prosím Vás o zverQjnerie týchto dokladov.

Za spoluprácu Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Kontaktná osoba: Očkaják Jozef .    tel. 0918 621355
S pozdravom

ELSPOL-SK,  s.r.o`
Ľ.Stúľa 778/46.  029  01

lčo:  36 433  721
lc  0PH:  Sl<2o22or,?6qít

Pečiatka a podpis

tel.:        +421918503582

e-mail:monta/+eó@elsi.olno.sk
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ELSPOL - SKť s. r. o.,
Ľ. Štúra 778/46, 029 01   Námestovo

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Spoločnost'  ELSPOL  -  SK,  s.r.o.  ako  dodávatel'  elektromontážnych  prác  pre  SSD,  a.s.

prosí o oboznámenie obyvateľov obce Nedožery-Brezany a vlastnĺkov pozemkov dotknutých

re&lĹzäcĹou stawby.. „ PRA VENEC - Prl mlyne - Rekoi.štrukcia 299/uv/5", že práce m vyššie

spomenutej   stavbe začnú   11.06.2018 Práce by mali trvat' do 22.06.2018

Účel stavbv:

Dôvodom  stavby je  vymeniť  exist.  elektrické  zariadenie  za  nové,  a tým  zabezpečiť

bizporuchovú dodávku elektrickq. energie.

Na pozenkoch  v  k.  ú.  Nedožery:  E-KN:  2897,  2896/1,  2891,  a C-KN:  3055/5  bude

prebiehať    rekonštrukcia    úsekového    odpojovača.    Dané    práce    pozostávajú    z montáže

a pripojenia nového úsekového odpojovača.

Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

V Námestove dňa  08.06.2018

ELSPOL-SK, s.r.o
Ľ.Štúľô  778/46, 029 01  Nami.siovo

vhv*ÄAM..ghKťÄKffÄÄ7ff::Nff;#i

Vypracoval : Ing. Monika Paholeková

tel;        0918 503 582
e-mail:montaze6%elsDolno.sl(k
wteb:       `w/u'.elsrtolno sk

O: 3Ó 433 72l                                                                            Obchodný registg
lč DPH: SK 20 220 ó2 680                                                    0kresného súdu žilina
Bankové spojenle::    204 538 8351/0200    VÚB, a.s        oddiel sro, vložka č.165552fl,
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