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Západoslovenská   distribučná,   a.s.,   Bratislava   vyzýva   všetkých   majitel'ov   nehnutel'ností
vo   veci   odstránenia   a okliesnenia   stromov   a iných   porastov   ohrozujúcich   bezpečnosť
avospvo,ľ:#:::+ovseťa?:,?.ľ.žnd_=k^yLX:1_e_::ri?ký?h_ved.?ri-i;:Ĺáäi:J:::::hv::u4nu:u`nL:Euo|šľ?=ššt=o&:Ih
vo vlastnĺctve  a užívanĺ občanov  mesta Sereď.
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Spoločnosťzápadoslovenskádistribučná,a.s.,vsúladesustanoveni'm§11ods.1písm.b)a§
11ods.3zákonač.251/2012Z.z.oenergetikeaozmeneadoplneni'niektorýchzákonovvznení
neskoršĺchpredpisovvyzývavlastníkov,nájomcovasprávcovnehnutel'nosti'naodstránenie
aokliesneniestromovainýchporastov,ktoréohrozujúbezpečnosťalebospol'ahlivosťprevádzky
energetickýchzariadenídistribučnejsústavyaktorésanachádzajúnaichnehnutel'nostiach
najneskôľdo      07.01.2020    .

Akvuvedenejlehotenedôjdekodstráneniualebookliesneniustromovainýchporastov
vlastni'kom,vykonátietoúkonyspoločnost'Západoslovenskádistribučná,a.s.azatýmtoúčelom
vsúlades§11zákonač.251/2012Z.z.oenergetikeaozmeneadoplneníniektorýchzákonov
vzneni'neskoršíchpredpisovvstúpinadotknutépozemky.

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem

o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov
a iných porastov, je povinný túto skutočnost. oznámit'

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskôr

do     3o.ii.2oig         azároveň predložiťnávrh rozsahu

a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou
existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnuteľnosti

a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.

Podmienky odstraňovania stromov a iných porastov,
ktoréohrozujúbezpečnost'alebospoľahlivost'prevádzky

energetických zariadeni' distribučnej sústavy a obmedzenia

a povinnosti v ochrannom pásme energetických zarjadeni'
sú bližšie upravené v §  11  a  § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni'
neskorších predpisov a v bode 16.17 platného Prevádzkového

poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti
Západoslovenskádistribučná,a.s.,ktorýjezverejnenýnajej
webovom si'ďe www.zsdis.sk.

Pri odstraňovani' a okliesňovaní stromov a iných porastov

je potrebné dbať na dodržiavanie právnych predpisov
v oblasti ochrany životného prostredia (najmä zákona č.

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorši'ch

predpisov a vyhlášky 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zneni'

Správa energetických zariadenĺ:  Juh

E-mail:  odberatel@zsdis.sk

Tel. či'slo:  0850 333 999

Dátum zverejnenja výzvy:  15.11.2019

www.zsdis.sk

SPOĹ'ÄHĹ!yA  D!SŤÄ!BÚ€!Ä  EĹE«TfiíNY

neskorši'ch predpisov), právnych predpisov v oblasti nakladania

s odpadmi (najmä zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

v zneni' neskorši'ch predpisov) a príslušných technických

noriem a arboristických štandardov. Akje z dôvodu

bezpečnosti vykonania odstraňovania a okliesňovania

stromov a i.ných porastov v blízkosti energetických zariadení

distribučnejsústavypotrebnéprerušiťdistribúciuelektriny,

jevlastníkpovinnýpožiadaťspoločnosťZápadoslovenská
distribučná, a.s., o vypnutie vedenia alebo manipuláciu

na inom zaíiadem' a o zajstenie a odistenie pracoviska,

a to najmenej 25 kalendárnych dní pred plánovaným

odstraňovani'm a okliesňovaním stromov a iných porastov,

a to prostredni'ctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Presnýtermi'nprerušeniadistribúcieelektrinyjepredmetom

dohody medzi žiadatel'om a spoločnost'ou Západoslovenská
distribučná, a.s.

Včasnéasprávneodstránenieaokliesneniestromovainých

porastov, ktoré ohrozujú bezpečnost. alebo spoľahlivost'
prevádzkyenergetickýchzariadeni'distribučnejsústavy
má zásadný vplyv na kvalitnú, bezpečnú a spoľahljvú

distribúciu elektriny aj pre Vaše odberné miesto. Spoločnost'

Západoslovenskádistribučná,a.s.,Vámpretovopredďakuje
za spoluprácu.
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