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VYZVA 

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade so Zákonom 
č. 251/2012 Z.z.§ 11 ods. 1, 3 

o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva 

všetkých vlastníkov, naJomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ 
nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické 
vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s., na odstránenie 
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo 
spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa 

§43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 14.03.2019. 

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná , a.s. 
vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia 
vyplývajúceho z§ 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. 

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii 
a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. 

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad 
výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred 
plánovanou realizáciou prác na tel. č. 0850 333 999. 

V Trenčíne, dňa 08.02.2019 



ekorem 
EKOREM s.r.o., Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany 
tel./fax: 051 4572 761, e-m ail: ekorem@centrum.s k 

vybavuje: Jozef Ištoňa 0905 568 994 

VEC: Žiadosť o vstupy na pozemky. 

Lesná spoločnosť- pozemkové spoločenstvo 
Horné Naštice 
956 41 Horné Naštice 75 

Týmto žiadam o povolenie vstupu na pozemky v správe resp. vo vlastníctve vášho spoločenstva pre 
zamestnancov firmy EKOREM s.r.o., Lipany, ako zmluvného dodávateľa služieb pre Západoslovenskú 
distribučnú, a.s., Tím SEZ - Sever v Trenčíne za účelom vykonania výrubu porastov v ochrannom pásme 
vzdušného vedenia VN 260 prechádzajúceho katastrálnym územím obce Horné Naštice. Predmetom výrubu 
a orezávania budú porasty prirodzene zmladených krov a drevín nachádzajúce sa v ochrannom pásme 
elektrovodu: 
- VN 260 Bánovce nad Bebravou - Uhrovec.

Práce na uvedených úsekoch plánujeme previesť z dôvodu pravidelnej údržby ochranného pásma 
vedenia v termíne od 15.03.2019 do 31.03.2020. 

Podľa §43 ods.2 zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 251/2012 Z.z. je 
ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Na stromoch 

nachádzajúcich sa na hranici ochranného pásma s väčším priemerom ako 15 cm budú orezávané konáre 

smerujúce k vedeniu za pomoci rebríkov a horolezeckej výstroje. Vypília sa iba porasty prirodzene 

zmladených krov a drevín nachádzajúce sa v ochrannom pásme vedenia. Vypílená drevná hmota sa 

následne zlikviduje lesnou frézou. 

Podľa §43 ods.4 písm. b) zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. je v ochrannom pásme vonkajšieho 
nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením zakázané vysádzať a pestovať trvalé porasty s 
výškou presahujúcou 3 m a podľa §43 ods.S citovaného zákona vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou 
presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak 
je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. 

Podľa §43 ods.6 citovaného zákona vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi 
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť 
prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v 
šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od 
dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia 
podperného bodu. 

Ukončenie prác bude vopred ohlásené a pozemok odovzdaný zástupcovi užívateľa. 

V Lipanoch, dňa 11.02.2019 

Prílohy: - lx mapa trasy vedenia s vyznačenými úsekmi 

- kópia poverenia ZSDIS a.s., o zabezpečení podmienok výrubov

IČO: 36487121, IČ DPH: SK 2020005438 
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov 
č.úč tu: 178 229 6655/0200 

Jozef lštoňa 
konateľ spoločnosti 

�ek'Q�.r.o. 
kpt. Nálepku 1 082 71 LIPANY 

ICO· 36 487 121 
OJIČ DPH· SV.2" 1" l'i438 1
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