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Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov
v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhláiky
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia

stromov a Iných porastov

Spoločnost' Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "VSD ktorá je držitefom povolenia na podnikanie
venergetike podfa zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov týmto
U),

vyzýva
všetkých vlastnfkov" nehnuteřnostl v katastrálnom 9zemí obce .. ~~g9.~
, na ktorých sa nachádzajú
elektrické vedenia č.: f..f!J.f?I;!!.':' !-:~0?!'.7... ?f??-!::'!'.':'.I!,.X.~~'!-.~!.. V:.''!. vo vlastnictve spoločnostl VSD, na odstránenie
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnost' alebo spofahlivost' prevádzky
elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podfa § 43 zákona Č. 251/2012 Z. z..
Požadovaný termín. do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je .•

~~.ť(~.~.!t

Pri vykonávani predmetnej činnosti je potrebné dbat' o bezpečnost' života a zdravia osob vykonávajúcich
predmetnú činnost', ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dOvodov bolo potrebné prerušiť
distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadat' společnost VSD, minimálne 30 dni pred vykonaním
predmetnej činnosti.
Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečit' aj
dozor osoby s osvedčením o odbornej spósobilosti podfa § 23 Vyhlášky MPSVaR SR Č. 508/2009 Z. z..
Pre uplatnenie náhrady nákladov od spoločnosti VSD je potrebné si rozsah a spěsob vykonania
výrubu/okliesnenia, ako aj predpokladanú výšku nákladov vopred pisomne odsúhlasit'. Zároveň si Vás
dovofujeme informovat', že pod maximálnou výškou nákladov, ktorá Vám mOže byť uznaná, sa rozumie
aktuálna trhová cena vo výške najnižšej ponuky relevantných poskytovatefov výrubov porastov v danej lokalite.
Blížšie informácie
Vám poskytne kontaktná osoba: Ing. Stanislav
Bátor, +421908174787,
bator_stanislav@vsdas.sk
V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo Výzve, spoločnost' VSD
vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona Č.
251/2012 Z. z.. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na
Váš pozemok, v rozsahu a spOsobomnevyhnutným na zabezpečenie spofahlivého prevádzkovania elektrického
vedenia.
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Východoslovenskó distribučnó, a.s.
tolice _,( /'

dňa . ~:J~:.~.?~.

·51- ~~~.
Ing. Stanislav Bátor
špecialista- technická oblast'
+421 908174787
(meno, priezvisko, funkcia, podpis)

* vlastníkom sa pre účely tejto výzvy rozumie vlastník, správca a/ebo nájomca nehnutefnosti
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Kontakty
Zákaznicka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332
Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná. a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika
Spotočncst je zap;sana v Obchodnom registri Okresného sůdu Košice I. oddiel Se. vložka 141VV. 1(0: 36 599 361. Ollc: 2022082997, le OPH: SK2022082997
Benkové spojenie: [;tibank Europe pic .. pobočka zahranitnej banky. IBAN: SK07 B130 0000 0020 0848 0108. BIC: CITI SK BA
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