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14.5.2018

Orež drevín v ochrannom pásme vedenia NN - oznam.
V súlade
s ustanoveniami § 47 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a
prírody Vám oznamujeme, že v k. ú. Miloslavov - K jazeru, Slnečná, Uzska, Veterná,
Lip.námestie sa vykoná orež drevín v zákonnom ochrannom pásme elektroenergetického
zariadenia NN. Predmetné práce na vzdušnom elektrickom vedení NN sa vykonávajú z dôvodu
zachovania jeho bezpečnej a bezporuchovej prevádzky na základe oprávnení vyplývajúcich zo
zákona č. 112/ 2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike.
Dodávateľské práce pre Západoslovenskú distribučnú a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zrealizuje
spoločnosť ELViP s.r.o. so sídlom Pezinská 1100/60 v Malackách (konateľ spoločnosti Gašpar
Vladimír ) IČO : 358 92676
Orezané dreviny budú podrvené drviacim zariadením, resp. popílené.
Plánované práce sa uskutočnia v termíne 17.5.2018 - 30.6.2018
S úctou

Vladimír Gašpar
Konateľ spoločnosti
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Príloha Č. 7: Poverenie

POVERENIE
• so^ns^ distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná
cnoanom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3879/B, IČO: 36 361 518,

vnhrhndnnm

zas upen
Ing. Andrejom Jurisom, predsedom predstavenstva, a Ing. Mariánom Kapcom, členom
predstavenstva, ktorá je v podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) držiteľom povolenia na distribúciu elektriny (ďalej
len „držiteľ povolenia“) a ktorá je podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona o energetike oprávnená
odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť
prevádzky energetických zariadení, týmto:
poveruje

spoločnosť ELViP s. r. o. so sídlom Pezinská 1100/60, 901 01 Malacky, zapísanú v obchodnom
registri OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 32395/B, IČO: 35892676, zastúpenú p. Gašpar Vladimír, konateľ
spoločnosti (ďalej len „oprávnený")

vykonávaním
všetkých
práv
a povinností držiteľa
povolenia spojených
s odstraňovaním
a okliesňovaním stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky
energetických zariadení držiteľa povolenia v súlade so zákonom o energetike a v súlade s Rámcovou
dohodou č. 46/2017 zo dňa 16.12.2016 pre NN vedenia v doméne Bratislava (ďalej len „Rámcová
dohoda“).

Toto poverenie sa udeľuje na obdobie platnosti Rámcovej dohody, najneskôr však do 31.12.2021.
Dňom uplynutia obdobia platnosti tohto poverenia oprávnenému zaniká právo vykonávať akékoľvek
oráva a povinnosti držiteľa povolenia spojené s výkonom odstraňovania a okliesňovania stromov
a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení

držiteľa povolenia podľa zákona o energetike.

V Bratislave, dňa....... tó.-H.'ÄÍ

člen predstavenstva

zúpcílcslovcnskn ďiU.'iničnó, a.s.
216
6»lenovn 6, Si & 47 Bratislavu
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