
 

 

 
 

  

  

   
 

 
 

PATÁK s.r.o., V. P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36267031, DIČ: 2021957949, IČ DPH: SK2021957949                                                                                          
Obchodný register: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 15605/T  
 

V zastúpení:     Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica, tel. kontakt: +421 904 128 576, e-mail: pataksro@gmail.com 

 

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, prosí o oboznámenie obyvateľov obce Borský 

Svätý Jur a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby „SA_A1_Kuklov-Šaštín-Dojč, 9. úsek, SOK, VNV“ 

o vstupe na pozemok v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, na čo máme právo v zmysle 

zákona o energetike. Práce na spomenutej stavbe začnú v septembri 2021 a trvať by mali do novembra 2021. 

 

Účel 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. 

        Predmetná stavba bude realizovaná v katastrálnom území Borský Svätý Jur, Kuklov, Šaštín, Stráže nad Myjavou, 

Smolinské, Štefanov, Dojč vo verejnom záujme na pozemkoch v zmysle prílohy Zoznam stavbou dotknutých parciel. Na 

stavbu vydalo mesto Šaštín-Stráže dňa 28.01.2020 územné rozhodnutie pod značkou č. SOÚ-3390/2019-BAD. 

        Dané práce pozostávajú z inštalácie samonosného optického kábla so 72 optickými vláknami na existujúce stožiare 

VN, vo vzdialenosti 1,5 m pod existujúcimi fázovými vodičmi, z demontáže vybraných existujúcich stožiarov 

s nedostatočnou výškou a stavby nových stĺpov vedení 22 kV na vybraných pôvodných miestach. 

Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu. 

 

Ing. Zuzana Zlochová, poverená zastupovaním, tel. č.: 0904 128 576, e-mail: pataksro@gmail.com 

V Senici, dňa 27.08.2021 
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     Pečiatka a 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 

 


