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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

        Spoločnosť PATÁK s.r.o., V. P. Tótha 30, 905 01 Senica, ako dodávateľ elektromontážnych prác pre spoločnosť  

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Vás žiada o oboznámenie obyvateľov obce 

Moravský Svätý Ján a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby „SA_ZÁVOD, TS 0073-011, TS 0073-016 VNK, TS, 

VNV“ o vstupe na pozemok v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti v zmysle zákona 

o energetike. Práce na spomenutej stavbe začnú v októbri 2022 a trvať by mali do decembra 2022. 

 

Účel a predmet stavby: 

        Hlavným cieľom projektu ACON je podpora integrácie trhu s elektrinou v Českej a Slovenskej republike, efektívne 

zjednotenie správania a aktivít užívateľov sústavy tak, aby vznikla ekonomicky výhodná, udržateľná elektrizačná sústava 

s malými stratami a s vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok. 

     Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite. 

     Predmetom stavby je zakabelizovanie jestvujúceho vzdušného VN vedenia, vybudovanie novej kioskovej 

transformačnej stanice s príslušným napojením do jestvujúceho distribučného rozvodu NN a následná demontáž 

príslušných jestvujúcich nadzemných elektrozariadení. 

Predmetná stavba bude realizovaná v k. ú. Závod a k. ú. Moravský Svätý Ján vo verejnom záujme na pozemkoch 

v zmysle prílohy Súpis dotknutých pozemkov. Na stavbu vydala obec Závod dňa 17.12.2020 stavebné povolenie pod 

značkou Č.j. S-53/2020/ST. 

Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu. 

 

V prípade potreby pracovníka povereného zastupovaním: 

Ing. Zuzana Zlochová, tel. č.: 0904 128 576, email: pataksro@gmail.com 

 

V Senici, dňa 18.10.2022 
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     podpis  
 
Prílohy:  Zoznam stavbou dotknutých parciel 

  Situácia stavby 

 
  
Pozn.: ACON – Komunikačné (smart) prvky v distribučnej sústave“, významná investícia v rámci projektu spoločného záujmu 

financovaného zo zdrojov Európskej únie a podporeného Ministerstvom hospodárstva SR 

 


