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Výzva č.15/2021/LV

Výzva na `q/konanie výľubu/okliesnenja stromov a iných porastov pri realizácii \ÚnJbov
v ochľannom pásme VN/VVN vedení formou veľejnej vyhlášky
Výzva na vykonanie výľubu/okliesnenia stľomov a iných poľastov

v zmysle §11 zákom č. 25i/20i2 Zz.
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD"), ktorá je dľžiteľom povolenia na podnikanie
v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov týmto

Vyzýva
všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastľálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce/mesta

§]anskŔh!g!!é.Sfig§tg, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoiočnosti VSD, na
odstľánenie a okliesnenie stľomov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľählivosť
pľevádzky elektrických vedení dĺstribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z, z..

Ohlásenie záuimu o vvkonanie Drác Dľevádzkovateľovi vedenia. alebo Driamo odstľánenje a okliesrienie
stromov a iných Donastov vvkoná vlastník naineskôľ do 40 dní od zvereinenia teito vÝzv`/.
Pre uplatnenie náhľady nákladov od spoločnosti VSD v zmysle §11 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. je potíebné
mať rozsah a spôsob vykonania výrubu/okliesnenia, ako aj predpokladanú výšku nákladov vopred písomne
odsúhlasenú prevádzkovateľom elektrických vedení. Zároveň si Vás dovoľujeme informovat', že pod
maximálnou výškou nákladov] ktorá Vám môže byť uznamá, sa rozumie aktuálna trhová cena vo výške
najnÉšq ponuky relevantných poskytovateľov výrubov porastov v danti lokalite.
Bližšie informácje Vám poskýtne kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Vadel, PhD„ +421917153 852,

vadel_lLibos@vsdas.sk
Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdľavia osôb vykcmávajúcich
predmetnú činnost', ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bob potrebné prerušiť
distribúciu elektriny, je nevyhnutné oto požiadať spoločnosť VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním
predmetnej činnosti.
Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenq s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj
dozor osoby s osvedčením o odbomS spôsobilosti podľa § 23 Vyhlášky MPsvaR SFl č. 508/2009 Z. z..

V prípade márneho uplynutia lehoty na ohlásenie záujmu alebo na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo
Výzve] spoločnosť VSD vykoná výrub aokliesnenie stromov a iných porastov vzmysle oprávnenia
vyplývajúceho z §11 zákona Č. 251/2012 Z. z. do ieľminu 28.02.2023. Táto Výzva zároveň pľedstavuje ai
splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným
na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovan ia elektrického vedenia.
V Lemešanoch dňa 01.12.2021
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lng. Jozef Tóth
vedúci odboru Prevádzka VVN vedení
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Mgr. Ľuboš Vadel, PhD.
špecialista-technická oblasť

a špecializované činnosti

* vlastníkom sai pre účely tejto Výzvy rozumie víastník, správca alebo nájomca nehnuteĺnosti
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