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Výzva č. 36/2022/SB 

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

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov 
v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z. 

Spoločnost' Davies s.r.o. v zastúpení Západoslovenská distribučná, a.s. (d'alej len „ZSD"), ktorá je držitel'om 
povolenia na podnikanie v energetike podl'a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a dopinení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto 

Vyzýva 

všetkých vlastníkov* nehnutel'ností v katastrálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce/mesta 
Pezinok, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti ZSD, na odstránenie 
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnost' alebo spol'ahlivost' prevádzky 
elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podl'a § 43 zákona č. 251/2012 Z. z.. 

Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovatel'ovi vedenia, alebo priamo odstránenie a okliesnenie 
stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskór do 30 dní od zvereinenia tejto výzvy.  

Bližšíe informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Matúš Kubek, +421 918 555 871, 
daviessro@gmail.com  

V prípade márneho uplynutia lehoty na ohlásenie záujmu alebo na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo 
Výzve, spoločnost' Davies s.r.o. v zastúpení spoločnosti ZSD vykoná výrub a okliesnenie stromov a 
iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z. do termínu 28.02.2023. 
Táto Výzva zároveň  predstavuje aj spinenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, 
v rozsahu a spósobom nevyhnutným na zabezpečenie spol'ahlivého prevádzkovania elektrického vedenia. 

\s Davi, s s.r.o. 
NezakKitcov 	721 0: Bratislava 

5 042 
lč 	44W555 

V Bratislave dňa 30.12.2021 

Matúš Kubek 
Konatel' spoločnosti Davies s.r.o. 

* vlastníkom sa pre účely tejto Výzvy rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnutel'nosti 

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a dopinení niektorých 
zákonov sa táto výzva vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu najmenej 30 dní na úradnej tabuli obce/ 
mesta Pezinok a iným spôsobonn v mieste obvyklým. 
Obec/ mesto Pezinok potvrdenú výzvu formou verejnej vyhlášky s vyznačeným dň  om vyvesenia 
a zvesenia následne vráti spoločnosti Davies s.r.o. 
Táto výzva spoločnosti Davies s.r.o. č. 78/2021/SB zo dňa 30.12.2021 bola 

i,?, 6.100  

zvesená z úradnej tabule dňa: 	  

odtlačok pečiatky a podpis: 

• ‘,"1;aci 
- • ‘árn. 7 

‘.302 14 	~LIfd 0 1 _ 

vyvesená na úradnej tabuli dňa: 



Priloha č. 9: Poverenie 

POVERENIE 

Spoločnosť  Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom eulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3879/B, 1e0: 36 361 518, zastúpená Ing. PhD. Tomášom Turekom - 
predsedom predstavenstva, a Ing. Marianom Kapcom - členom predstavenstva, ktorá je v podra zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a dopinení niektorých zákonov (d'alej len „zákon o energetike") držiterom povolenia na 
distribúciu elektriny (d'alej len „držiter povolenia") a ktorá je podl'a § 11 ods. 1 písm. b) zákona o energetike oprávnená 
odstraňovať  a oklíesňovať  stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť  alebo sporahlivosť  prevádzky energetíckých 
zariadení, týmto: 

poveruje 

spoločnosť  Davies s.r.o., so sídlom Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, IČO: 50855042 (d'alej len „oprávnený") 

vykonávaním všetkých práv a povinností držítera povolenia spojených s orezmi a výrubmi stromov, kríkov a iných 
porastov ohrozujúcich bezpečnosť  alebo sporahlivosť  prevádzky energetických zariadení držitera povolenia v súlade so 
zákonom o energetike a v súlade s Rámcovou Dohodou č. 650/2021 zo dňa 01.01.2022 pre WN, VN, NN vedenia v 
regióne Bratislava (d'alej len „Rámcová Dohoda"). 

Toto poverenie sa uderuje na obdobie platnosti Rámcovej Dohody, najneskôr však do 31.12.2027. Dňom uplynutia 
obdobia platnosti tohto poverenia oprávnenému zaniká právo vykonávať  akékorvek práva a povinnosti držitera 
povolenia spojené s orezmi a výrubmi stromov, kríkov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť  alebo sporahlivosť  
prevádzky energetických zariadení držitera povolenia podra zákona o energetike. 

1D -01" 7'1'2  V Bratislave, dňa 

77:r672-,4 
Ing. PhD. Tomáš Turek 

	
ln Marian apec 

predseda predstavenstva 
	

čle predstavenstva 
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