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  Mgr. Tonkovič                24.10.2016

VEC: Oznámenie o     výrube  

SLS-servis lesy stráž, s.r.o., Veľký Slavkov, ako osoba poverená na výrub porastov 
v ochrannom pásme vedení držiteľom povolenia: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, 
a.s., Bratislava podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov Vám oznamuje, ako príslušnému dotknutému orgánu verejnej správy, nutnosť 
výrubu ochranného pásma predmetného vedenia V 487/488 p.b.č. 103-104, 104-105 
a 105-106.

Výrub porastov treba vykonať na lokalitách zakreslených v     mapovej prílohe tohto   
listu.

Vzhľadom na veľký počet vlastníkov, ktorý predmetný výrub obmedzuje a veľký počet 
vlastníkov, cez ktorých nehnuteľnosti ochranné pásmo predmetného vedenia prechádza:

- Výzvu resp. oznámenie o výrube doručujeme ako poverená osoba verejnou vyhláškou 
podľa § 11 ods. 3 zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

Na základe uvedeného Vás preto žiadame o doručenie výzvy a mapových podkladov, 
ktoré sú prílohou tohto oznámenia, vlastníkom verejnou vyhláškou a to ich vyvesením 
počas 30 dní na úradnej tabuli obce. Ak máte možnosť, uvítame i vyhlásenie výzvy 
a oznámenie verejným rozhlasom obce.
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S pozdravom 

Mgr. Jakub Tonkovič
konateľ

SLS – servis lesy stráž s.r.o. Časť Pod Lesom 283,059 91 Veľký Slavkov

VÝZVA VLASTNÍKOM NEHNUTEĽNOSTÍ, CEZ KTORÉ 
PRECHÁDZA ELEKTRICKÉ VEDENIE

Pri revízii 400 kV  vedenia V 487/488  p.b.č. 103-104, 104-105 a 105-106, ktoré prechádza 
k.ú. Kavačany viď aj mapová príloha – bolo zistené, že porast v ochrannom pásme vedenia 
dosiahol nebezpečnú výšku a tým ohrozuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku tohto dôležitého 
vedenia, a taktiež je ohrozená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme tohto 
vedenia. SLS- servis lesy stráž, s.r.o., ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje, že 
v najbližšom období vykoná výrub stromov a iných porastov v ochrannom pásme 
vedenia, a to pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia. 

Na základe uvedeného Vás preto spoločnosť SLS – servis lesy stráž, s.r.o. 
v zmysle § 11 ods. 2 a 3 zákona vyzýva k odstráneniu stromov a krov v ochrannom 
pásme tohto vedenia, a to na nehnuteľnostiach vo Vašom vlastníctve resp. správe. 

1. V prípade Vášho nezáujmu vykonať tieto činnosti Vám zároveň oznamujeme, 
že zamestnanci SLS - servis lesy stráž, s.r.o. vstúpia na Váš pozemok 
v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti (§ 11 zákona 
o energetike) za účelom odstránenia stromov a krov. 

2. V prípade Vášho záujme vykonať tieto činnosti Vás prosíme o dohodnutie 
podmienok výrubu  so spoločnosťou SLS – servis lesy stráž, s.r.o. – kontakt je 
na obecnom úrade.
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Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je podľa §43 ods. 2 zákona vymedzené 
zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je 10m pri napätí 35 kV vrátane, v súvislých 
lesných priesekoch 7 m. Podľa § 43 ods. 5 zákona v ochrannom pásme vonkajšieho 
elektrického vedenia a pod vedením je zakázané pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m. 
Vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia je možné porasty 
pestovať do takej výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia. Podľa 
§ 43 ods. 6 zákona je vlastník pozemku povinný umožniť prevádzkovateľovi prístup a príjazd 
k vedeniu a na tento účel umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov 
(bezlesie) v šírke 4m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Jedná 
sa o výrub v súlade zo zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (§47 ods. 4 tohto 
zákona) ako aj s ostatnými platnými zákonmi v ochrannom pásme vedení. Drevná hmota bude 
spracovaná priamo na mieste, v nedostupných miestach ponechaní na mieste, resp. uprataná 
na okraji ochranného pásma k spracovaniu vlastníkovi (nájomcovi alebo správcovi).
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