Eustream sprístupnil aplikáciu

eVyjadrenia pre stavebné

konanie

Spoločnosť Eustream sprístupnila verejnosti portál eVyjadrenia, prostredníctvom ktorého
môže fyzická alebo právnická osoba požiadať o vyjadrenie potrebné pre stavebný úrad, či
plánovaná stavba nezasahuje do bezpečnostného alebo ochranného pásma prepravnej siete
spoločnosti Eustream.
Aplikácia je prístupná na stránke www.eustream.sk v sekcii Najčastejšie odkazy eVyjadrenia pre stavebné povolenie. Vyjadrenie bude doručené žiadateľovi podľa výberu
buď elektronicky (ako dokument PDF pripravený na stiahnutie) alebo elektronicky a poštou,
pričom elektronické vyjadrenie má rovnaké právne účinky ako listinná podoba zaslaná
poštou. Nie je potrebná žiadna registrácia ani zaručený elektronický podpis.
Vyjadrenie si nechajte doručiť elektronicky.
Takéto vyjadrenie je právoplatné, zadarmo a odpoved' získate do niekoľkých minút.
Žiadosť bude vybavená najneskôr v zákonnej lehote 30 dní odo dňa prijatia žiadosti, avšak v
prípade nezasahovani a do bezpečnostného a ochranného pásma spravidla do 10 minút v
prípade elektronického doručenia. Po doručení uotifikačného e-mailu od spoločnosti
Eustream a.s. bude môcť žiadatel' prevziať vyjadrenie prostredníctvom aplikácie vo formáte
PDF.
Prosíme usmerniť žiadateľov o Stavebné konanie, aby využili túto možnosť.
•

Vzorový formulár - " nezasahuje" - viď príloha č.I

Zakreslenie našich podzemných línií Vám radi poskytneme na vyžiadanie aj
v digitálnom tvare pre projektovanie územného plánu, IBV, či projekty inžinierskych sietí
v katastri Vašej obce.
Z dôvodu možnosti ich ďalšej výstavby v záujmovej lokalite má táto polohopisná situácia
platnosť 1 rok odo dňa vydania.
V prípade potreby ďalšie podrobnejšie informácie môžete získať na t.č. 037/625 5193,
resp. email jozef.ivan@eustream.sk.
Projektové dokumentácie jednotlivých stavieb na ich odsúhlasenie zasielajte prosím na
adresu:
eustream, a.s.,
GIS alTIS,
Votrubova 11/A,
821 09 Bratislava
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eustraam, a.s.
Votruoova 11/ Ao 82"1 09 Briltislava
Slovenská republika

Ing. Ján Mošať
vedúci potrubných systémov, eustream,a.s.

Žiadost' o vydanie vyjadrenia k nezasahovaníu

do bezpečnostného

pásma

(BP) prepravnej

siete eustream,

a.s,

eustream

IStavebník
IPrávna forma

IIFyzická osoba

IKontaktné údaje stavebníka
ITitul

ling

IMeno

IIJozef

IPriezvisko

II van

ITelefón

11+421376255193

IE-mail

mozeľ.ivan@eustream.sk

IAdresa stavebníka
itra (okres: Nitra)

IObec
Ulica
IČíslO súpisné
IČíslo orientačné

18

Ipsč

1194901

Dôvod
Dôvod žiadosti
Doplňujúce informácie
Účel
IÚčel stavby
INázov katastrálneho

územia

Názov stavby
Parcelné

číslo

Typ stavby
Popis stavby
IPrílohy žiadosti
ISúbory
Ipoznámka
Forma doručenia
E-mail pre elektronické doručenie vyjadrenia
IZákres územia
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GBOdis, eurosense.

ZBGIS®, Úrad
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