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 Vaša značka:            vybavuje:  tel.: 037/                   dátum: 
    Heiser 0908 725 912 7414 967      09.11.2018 
 
 

Vec: Oznámenie o výrube porastov v blízkosti vedení VN a v ich ochrannom pásme. 
 
Pre zabezpečenie plynulej a bezporuchovej prevádzky distribučných vedení prenosovej sústavy, ktorých výpadok 
by ohrozil dodávku elektrickej energie, na základe riadne uzatvorenej zmluvy o dielo so Západoslovenskou 
energetikou, a.s., Čulenova 6 Bratislava, Vám, v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z, o energetike, 
oznamujeme, že uskutočníme výrub porastov v blízkosti vedenia vysokého napätia a v jeho ochrannom pásme, 
nakoľko súčasný stav odporuje požiadavkám zákona č. 251/2012 o energetike, konkrétne ust. § 43 ods. 4 písm. b) 
a c) a ods. 5. Ochranné pásmo je definované v § 43 ods. 2 a 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.  
 
Jedná sa o 22 kV vedenie VN č. 1041, 438, 405 
 
Interné číslo lokality: 4309 
 
Lokalita:   4309 – k.ú. Devínska Nová Ves, “E“, p.č. 4396/1 (LV 5002), p.č. 4393, 4390 (LV 4172),  

p.č. 4391, 4392 (LV 2671), p.č. 4388 (LV 4997), p.č 4389/14 (LV 5001), p.č. 4389/13 (LV 5000), 
p.č. 4389/11 (LV 2370), p.č. 4389/8 (LV 3969), p.č. 4389/7 (LV 3436), p.č. 4389/6 (LV 3467), p.č. 
4389/5 (LV 2064), p.č. 4389/4 (LV 2655) 

             – k.ú. Devínska Nová Ves, “C“, p.č. 2831/2, 2834/16 (LV 4996), p.č. 2834/18 (LV 2527), p.č 2834/3 
(LV 4999), p.č. 2834/15 (LV 2545) 

  
Zoznam vlastníkov je prílohou oznámenia  

 
Predmet výrubu: krovinatý porast a stromy rastúce v blízkosti vedenia a v jeho ochrannom pásme, ktoré svojou 
výškou a prítomnosťou ohrozujú alebo sťažujú prevádzku vedenia vysokého napätia.  

 
Oprávnenie výrubu vyplýva z ust. § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. 

 
Vzhľadom na to, že pozemky, na ktorých sa predmetný porast nachádza sú vo Vašom užívaní - vlastníctve, 
oznamujeme Vám vyššie uvedenú skutočnosť v súlade s ust. § 11 ods. 2 a 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. 
K výrubom pristúpime po uplynutí 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuly Mestskej časti 
Bratislavy - Devín. 
 

S pozdravom                                                                                                 

          
 
                     Ing. Viliam Vozár O N O 
                       v.z. Mgr. Peter Heiser 
Prílohy: 
- Zoznam vlastníkov 
- Výzva na odstránenie drevín 
- Poverenie ZDis 


