ELSPOL – SK, s. r. o.,
Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
Mesto Hriňová
Partizánska 1612
962 05 Hriňová

Naša značka
E21067/04/2022

Vybavuje/ Kontakt
Martina Pazderníková/ 0918 884 066
martina.pazdernikova@elspolno.sk

V Námestove
06.04.2022

VEC: Oznámenie o začatí prác
Na základe Vami vydaného Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav, vedeného pod
Vašim číslom: 323/2020/OVŽ – 1336/2020 EM zo dňa 05.03.2020, Vám oznamujeme termín
začatia prác na zákazke:
„Hriňová - Krivec - Rekonštrukcia 346/ts/hrinova_jasenovo (SW-12325)“
Predpokladaný termín začatia prípravných elektromontážnych prác je od 21.04.2022.
Práce by mali trvať do 18.05.2022.
Na pozemkoch v k. ú. Hriňová: KN-C: 4753/2, 4753/7, 4753/3, 4752, 4751/1, 4747,
4751/2, 3526, 20002, KN-C: 4748 (KN-E: 4750, 4749, 4748), KN-C: 15969/1 (KN-E: 15969/1)
bude prebiehať rekonštrukcia 346/ts/hrinova_jasenovo
Dané práce zahrňujú: rekonštrukciu trafostanice výmenou tej pôvodnej za novú jednostĺpovú,
rekonštrukciu VN 22kV prípojky trafostanice výmenou vodičov, rekonštrukciu NN vývodov
z trafostanice nahradením holých vodičov samonosným káblom a rekonštrukciu domových
prípojok nahradením holých vodičov samonosným káblom vrát. osadenia istiacich skriniek na
jestv. podperné body.
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.
Za spoluprácu Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.
Kontaktná osoba: Očkaják Jozef tel. 0918 621 355
S pozdravom
...................................................
Pečiatka a podpis
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ELSPOL – SK, s. r. o.,
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSD, a.s.
prosí o oboznámenie obyvateľov mesta Hriňová a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou
stavby:
„Hriňová - Krivec - Rekonštrukcia 346/ts/hrinova_jasenovo (SW-12325)“
že práce na vyššie spomenutej stavbe začnú 21.04.2022. Práce by mali trvať do 18.05.2022.
Účel stavby: Rekonštrukcia je projektovaná na základe požiadavky prevádzkovateľa
distribučnej siete VN/NN v danej oblasti – SSD, a. s. vyplývajúcej z havarijného stavu
demontovanej priehradovej trafostanice a priľahlého betónového podperného bodu za cestou
(č. 3). Rekonštruciou VN 22kV prípojky a postavením novej typizovanej trafostanice sa
zabezpečí väčšia spoľahlivosť VN a NN vedenia.
Na pozemkoch v k. ú. Hriňová: KN-C: 4753/2, 4753/7, 4753/3, 4752, 4751/1, 4747, 4751/2,
3526, 20002, KN-C: 4748 (KN-E: 4750, 4749, 4748), KN-C: 15969/1 (KN-E: 15969/1) bude
prebiehať rekonštrukcia 346/ts/hrinova_jasenovo
Dané práce zahrňujú: rekonštrukciu trafostanice výmenou tej pôvodnej za novú jednostĺpovú,
rekonštrukciu VN 22kV prípojky trafostanice výmenou vodičov, rekonštrukciu NN vývodov
z trafostanice nahradením holých vodičov samonosným káblom a rekonštrukciu domových
prípojok nahradením holých vodičov samonosným káblom vrát. osadenia istiacich skriniek na
jestv. podperné body.
Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

V Námestove, dňa 06.04.2022
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