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Mestská časť Bratislava - Nové mesto
Junácka 1
Bratislava

Vaša značka: vybavuje;
Motus 091 O 346 440

tel.: 037/
7414 967

dátum:
24.08 .. 2020

Vec: Oznámenie o výrube porastov v blízkosti vedení VN a v ich ochrannom pásme.

Pre zabezpečenie plynulej a bezporuchovej prevádzky distribučných vedení prenosovej sústavy, ktorých výpadok
by ohrozil dodávku elektrickej energie, na základe riadne uzatvorenej zmluvy o dielo so Západoslovenskou
energetikou, a.s., Čulenova 6 Bratislava, Vám, v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z, o energetike,
oznamujeme, že uskutočníme výrub porastov v blízkosti vedenia vysokého napätia a~ jeho ochrannom pásme,
nakoľko súčasný stav odporuje požiadavkám zákona č. 251/2012 o energetike, konkrétne ust. § 43 ods. 4 písm. b)
a c) a ods. 5. Ochranné pásmo je definované v§ 43 ods. 2 a 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o bnergetike.

Jedná sa o 22 kV vedenie VN č. 212

Interné číslo lokality: ; f i 8 

Lokalita: ; f i 8 + k.ú.Vinohrady BA, reg. C, p.č. 19225/1 LV 3610

Predmet výrubu: krovinatý porast a stromy rastúce v blízkosti vedenia a v jeho ochrannom pásme, ktoré svojou
výškou a prítomnosťou ohrozujú alebo sťažujú prevádzku vedenia vysokého napätia.

Oprávnenie výrubu vyplýva z ust.§ 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

Vzhľadom na to, že pozemky, na ktorých sa predmetný porast nachádza sú vo Vašom užívaní - vlastníctve,
oznamujeme Vám vyššie uvedenú skutočnosť v súlade s ust.§ 11 ods. 2 a 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

V prípade, že pozemok je oplotený a uzavretý žiadame Vás o jeho sprístupnenie. Za týmto účelom nás môžete
kontaktovať telefonicky na číslach 0; : ~ e~8 f ; ( ; ; 8 alebo 0; : ~ e8• t: i e~: 9 

S pozdravom

Prílohy:
- Výzva na odstránenie drevín
- Poverenie ZDis



Poučenie:

Podľa ust. § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike Drži eľ povolenia alebo ním
poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme vstupoyať na cudzie pozemky a
do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti.

Podľa ust. § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike DržitJeľ povolenia alebo ním
poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme pri dodržaní podmienok ochrany
životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo
spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzJe neurobil ich vlastník;

Podľa ust. § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike Držiteľ povolenia alebo ním
poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme pri dodržaní podmienok ochrany
životného prostredia upravovať trávnaté porasty.

Podľa ust. § 91 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike Inšpekcia uloží pokutu od
300 eur do 150 OOO eur za porušenie povinností v ochranných pásmach sústav/

Podľa ust. § 91 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike Inšpekcia uloží pokutu od
300 eur do 150 OOO eur za porušenie povinností uložených v§ 11.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na číslach:
0; :~e~8 f ; ( ; ; 8 
0; : ~ e8• t : i e~: 
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Príloha č. 6: Poverenie

POVERENIE

ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 3f9/B, IČO: 36 361 518,
zastúpená Ing. Andrejom Jurisom, predsedom predstavenstva, a Ing. Mariánom Kapcom, členom
predstavenstva, ktorá je v podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike") držiteľom povolenia na distribúciu elektriny (ďalej
len „držiteľ povolenia") a ktorá je podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona o energetike oprávnená
odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpeč osť alebo spoľahlivosť
prevádzky energetických zariadení, týmto:

poveruje

Ing. Viliama Vozára ONO so sídlom Ovocinárska 10, 949 01 Nitra, zapísanú Iv živnostenskom registri
č. 403-8324 Obvodným úradom Nitra, IČO: 32738471, zastúpenú Ing. Vilir.mom Vozárom, SZČO
(ďalej len „oprávnený")

vykonávaním všetkých práv a povinností držiteľa povoleni1 spoje ých s odstraňovaním
a okliesňovaním stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnotť alebo spoľahlivosť prevádzky
energetických zariadení držiteľa povolenia v súlade so zákonom o e ergetike

1
a v súlade s Rámcovou

dohodou č. 29/2017 zo dňa 16.12.2016 pre WN a VN vedenia doméne Bratislava (ďalej len
,,Rámcová dohoda").

Toto poverenie sa udeľuje na obdobie platnosti Rámcovej dohody, najneskôr však do 31.12.2021.
Dňom uplynutia obdobia platnosti tohto poverenia oprávnenému zaniká prá~o vykonávať akékoľvek
práva a povinnosti držiteľa povolenia spojené s výkonom odstraňovania ~ okliesňovania stromov
a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení
držiteľa povolenia podľa zákona o energetike.

V Bratislave, dňa .J~.J7.~JQ~_6_ ..

Ing; Mari · Kapec
čjen1 predJtavenstva
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