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Vec: Oznámenie o výrube  a vyvescnie oznámenia na úradnú tabul'u

Na základe pochôdzlqr pracovnĺlmi Stredoslovenskej distribučnej, a.
vedeniach  bolo   zistené,   že  poras,ty  vochrannom  pásme  vedenia  čr.
prechádza    katastrom

na22ŔÍ"
ktoré

dosahujú  kritickú
vzdialenosť  od  vodičov  a ohrozujú  bezpečnost'  prevádzky  tohto  vedenia.  JPRL,  sJ..o.,  ako  poverená
osoba držiteľa povolenia podľa zákona č.  251#012 Z.z.  o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zzákonov Vám preto  oznamuje,  ako  príslušnému dotknutému orgánu verQjnej  správy,   nutnosť výrubu
oochranného  pásma  predmetného  vedenia.  VÝnlb  oorastov  treba  vvkonať  na  lokalitách  zakrekreslenÝch
v maoovei Drilohe tohto listu.

VzJeľadom na veľký iiočel vLostnlíkov, klorých predmetn:ý ýrub obmedz.uje a veľký počel vlastníkov,
Cäíz#žEhN#eEhnauktoeľ#:re"náhruo:onbéapss#::eddľ##°oĽ.d3en:#kpo'neachčá:#í%do°Lr2UčzU!:%evnáe#g:;ítk°e

a o z]'nene a doplnení niektorých zákonov.

Na   základe   uvedeného   Vás   žiadame   podl'a   §11   ods.3   zákona   č.251#012   Z.z.   o energetike
a o zmene  a doplnenĺ  niektorých  zákonov  o doručenie  `ýzvy  a mapových  podkladov,  ktoré  sú
prĺlohou tohto oznámenia, vlastníkom   verejnou vyhláškou, a to  ich vvvesenĺm  Dočas 30  dnĺ na
úradnei   tabu]i  obce.  Ak  máte  možnost',  uvĺtame  ivyhlásenie  výzvy  a oznámenia  verejným
rozhksom obce.

Prosíme Vás o iníbrmáciu mailom na lukac.joze@jprl.sk, alebo na mobilné čĺslo 0917 732 448 - Mgr.
Jozef Lukáč, kedy bola VÝZVA vyvesená na úradnQj tabuli.

Výzva boh vyvesená dňa ~~ (dátum doDlní Doverená osoba obce/mesta)

Za kladné vybavenie vopred ďakujeme.
S pozdravom

PTaof`y..
1.     Výzva
2.     Fotokópia poverenia ssE, a.s.
3.     Mapováčasť
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Mgr. Jozef Lukáč
výkomý riaditel'

04.07.2019



Pn'loha: Výzva
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vÝzvA

k^  `  KUK,U C`K,4 -linky  v súbehu  v úseku  podl'a  mapových
•.......................................................    (ďalej    len

„vedenie")   bolo   zistené,   že  porasty   v ochramom  pásme   apod   horeuvedeným   vedením  dosiahli
nebezpečnú výšku  a tým  ohrozujú jeho  spoľahlivú,  plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je  ohrozená
bezpečnosť osôb a majetlm nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením.

Ako spoločnosť poverená spoločnosťou
Stredos]ovenská distribučná, a.s. (d'a]ej SSD) - prevádzkovatel'om distribučnej sústavy a zároveň

dižite]'om povolenia na podnikanie v energetike  Vás týmto v súlade s § 11 ods.1 a 3 zákom č.
251/2012 Z.z. o energetike  v znenĺ neskoršĺch predpisov (d'a]ej Zákon o energetike)

vyzývame

na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spol'ahlivosť
prevádžlqr vedenia a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike.

Odstránenie a okliesnenie stromov a inÝch Dorastov ie možné vvkonat' do 30 dnĺ.

V prĺpade   ak  v   stanovenej   lehote   nedôjde      k   odstráneniu   aokliesneniu   nebezpečných  porastov
v ochramom  pásme  a pod  vedenĺm,  ktoré  ohrozujú jeho  spol'ahlivú,  plynulú  a bezpečnú  prevádzku
a tiež ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku, vykoná odstránenie a okliesnenie SSD, príp. ňou poverená
osoba  v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona o energetike.

Využitie  drevnej  hmoty  po  odstránení  a okliesnem'  stromov    a iných  porastov  alebo jej  likvidácia je
v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka príslušnej nehnuteľnosti.

Pn'padný výrub a okliesnenie stromov a iných porastov je z Vašej strany možný iba
a)       za   dodržania  požiadaviek   prevádzkovateľa   distribučnej   sústavy   a požiadaviek   bezpečnosti

a ochrany zdravia pri práci a požiamej ochrany,
b)      po  predchádzajúcom  odsúh]asení vykonávania  prác  zo  strany  SSD,  za  týmto  úče]om je

potrebné min. 15 dnĺ pred p]ánovaným začatĺm prác práce nah]ásit'

kontaktnej osobe na te]. 0917 732 448
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SPLNOMOCNENIE
StľedcÉlovenska en®igotika -DlstľibúcLa, a. s„ akcio`ni apoločnosť, 6o sldlom Pri F`ajčianke 2927m, 010 47 Žilina,  lčo:
36L  442 t51,   zaplsaná   vobchodiiom   neg!sbi   Oknesného  súdu  Žllina,   Oddiel   Sa,   \Aožka   Č.   10514/L   (ďalqi   ten
psplnomm`fter),   z88lúpenô   páncm   lng.   Fľantskom   Čupiom,   MBA,   predseaom   predstavenBm   a pánom   lng.
Bmriislavom Kadášom, č!eriom predstavenst`/a. m udeni|e

aplnomocnenle
spokrimsti JPRL S.r.o.,  M.R.Štefänika 2465, 093 01   Vnanov nad Topľou.  lč0:  3e 7C3 e32, zapisanej v obchodnom
ľegistri  okľesného  gúdu  Prtio`/,  Oddiel:  Sľo.  `Aozka:  1848aĺp,  zastúpemj  lng.  Rastblayom  Lukéčom,  konateľom
gpoločnosti. (ďal®j len ,Splmmocnený zástupca| na:

- vstupovanie  na  cudzle pozmnky a do cudzlch  objelmĺ a zamdenl  v rozsahu  a spósobom  novyhnutným  na výkon
elnnostl §§E -D. a.8„ ako dmeľa povolenia na podnlkarie v enargetlke,
- odsqBňovanie a okliesňovanie stmmov a iných parastov pri dodľžanl podmenok ochfsny Žh/otného pľosdedia, ktoľé
ohmzujú bezpečnosť atebo spoľahLivosť pie`/ädzky eneľgeticloch zaTbdenl  vo `AastnlcAĺe  ak}bo gpľá`e  SSE - D.  a.s.
v Žmysl® zaRorta č. 251"2 Z.z. o eriegetike a o zmene a doplneri niektorých zákor" v zrmí neBkaršlch predpisov
(ďalej pzakon o oneľgetiko.) a tam stanovených podmlenok.
- SplTiomocď`ený zástupoa je na základ® tomo poveľenla opnávTiený  tiež ľokovať o spÔ6obe vstupu m cudzie pozemky
s vlastrilkml, nájomcaml alebo spľávcaml pozBi7`ko`/ (%ckýml alebo píávrickými osobaml. urbárskymi a  pozemkovými
spoločenst`/ami, 8poločenstvami vlaBtnikov súkromných k!so`ĺ, Čtátn)m podníkom Lesy SR Š.p. a pod.) ako aj s oľgánm
mieslnej  Štátnej správy a samospľávy  (obecné úľady,  8tavebné  úľady,  Šlátne  orgány ži\mého  pTostTed!a  a ochrany
pľlrody a kĺajiny a  pod.).  resp.  za  úeelôm ÝstLfp  na  póžémky  ä výkôňu pmc 2asielať a `nrba`Fô`naľ 2ladoa« v zmy5k=
vôeobecr`e závazných pnávnych pľedplso`/ a aznamovať prislusi`ým oľgánom a vlasmlkom, nä|on"m alebo spľá`mm
pozemkov zákonom stanovené skuto€nosti spden6 8 `"conom vyčšle uvedených ptiv.
- Splľiomocnený zastupca |e na zákL3ds tohtD po`/erenla oprávnený zagielať `ýp/ v zmysle § 1 i od8. 1  plsm. b) a § 11
od8. 3 Zákona o energetike,
-  Si]lnamocnmý  zästupca  zodpoveda  vlastníkovl  nelinuteTnosti  za  majetkovú  ujmu,  ktori  spÔsoi)ii  vlastnikovl  pri

uBlaffiôväĺ`l práv dÉžffla pÔvôk5ňia na ŽáRladé tôhto pÔ`ĺeFen]a,
-    Splnomocnený zástupca nk3 je ria  zéklado tohto  sďomocmonla opra`mený uzatváĺať akékol\ok zmlwr`é vzťahy
v mene a na účst §SE - D, a.s.
Toto splnomc"tenie je platné a účinné od  ....... `:{.: ..... :í .... 2017 do ukončmia zmluvného vzl'ahu založenéb zmtuvou Č.
Z-D-2017000728-00`    na   základe    ktor®j   splnomocnený   zástupca   vykonáva    činno3ť   v mene    Splnomocmela.
Splnomocnonle môže b)ri: zámreň Splnomoc"eľom  kedyl{oľvek odvolané.

vžilinedňa.....-..'...,i:."...:::`,:::._

Za spoločnosť Stiedoslwenská energe«ka - Dlsblbúcla, a.s.

lng. Fmtisek ČupT, MBA
predseda predst~swa

lng. Bľmlsb Kadéš
člen pmdst3veľ`Stva

Udelené   splnomocnenie   pľlj[msm   v celom  Íozsahu.  Záro`neň   sa  zavazujem   predkladať  ľia  wžladanie  lrméd®
o Čmnosti  vykonanei  v meno  Splnomoc"eľa  a to  osobe,  ktoľá je  na  to oprávT`ená.  Oprávnenou  osobou je  p.  OndTej
Nosáľ,   koordinátoľ BB.

lng. Rastim Lukáč
konateľ spoločnosti

pomdové člslo splnomocnenia:         27ml A2017

`L i  stre®oeloí`reiieké eí`qDeota -Dhedtbúcla, a. .„ F'n Rajč!eTik8 2027o. oio 47 Žiiha. tel.: ~2t .i  5t91tli . br ..4214t  5io z575
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