
VSD
U P O Z O R N E N I E

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA
STROMOV

v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším
nízkonapäťovým vedením 

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme
vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné
udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade,  že  porasty  prerastú  výšku  3  m,  je  potrebné  z Vašej  strany
zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie. 
Táto  povinnosť  vyplýva  vlastníkovi,  resp.  užívateľovi  pozemku  zo  zákona  č.
251/2012  Z.  z.  o  energetike  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov
v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na
kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre

Vaše odberné miesto.



        Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov  formou 
verejnej vyhlášky, upozornenie

PIKOLO s.r.o., ako osoba poverena�  spoloč�nosťou Vý�čhodoslovenska�  distribuč�na� , a.s. (ďalej len
„VSD“), ktora�  je drž� iteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa ža�kona č�. 251/2012 Z.
ž. o energetike a o žmene a doplnení� niektorý�čh ža�konov, v žnení� neskors� í�čh predpisov tý�mto

V Y Z Ý V A
vs�etký�čh  vlastní�kov,  na� jomčov  alebo  spra�včov  (ďalej  len  „vlastní�kov“) nehnuteľností�,  na
ktorý�čh  sa  načha�džaju�  električke�  vedenia  spoloč�nosti  VSD,  na  odstra�nenie  a okliesnenie
stromov  a iný�čh  porastov,  ktore�  ohrožuju�  bežpeč�nosť  alebo  spoľahlivosť  preva�džký
električký�čh vedení�  distribuč�nej su� stavý a to v rožsahu podľa § 43 Za�k. č�.  251/2012 Z. ž. v
platnom žnení�.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať
výrub/okliesnenie je 12.2.2023

Pri  výkona�vaní�  predmetnej  č�innosti  je  potrebne�  dbať  o bežpeč�nosť ž� ivota  a ždravia  oso1 b
výkona�vaju� čičh predmetnu�  č�innosť,  ako aj  o  očhranu električke�ho vedenia.  Ak bý ž tý� čhto
do1 vodov bolo potrebne�  prerus�iť distribu� čiu elektriný, je nevýhnutne�  o to pož� iadať spoloč�nosť
VSD, minima� lne 30 dní� pred výkonaní�m predmetnej č�innosti. 
Za� roven�  je  pri  vý�kone  predmetnej  č�innosti  spojenej  s  prerus�ení�m  distribu� čie  elektriný
potrebne�  žabežpeč�iť  aj  dožor  osobý  s osvedč�ení�m  o odbornej  spo1 sobilosti  podľa  § 23
Výhla� s�ký MPSVaR SR č�. 508/2009 Z. ž..

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Ing. Pika Rastislav 0907 656 333

V prí�pade ma�rneho uplýnutia lehotý na výkonanie vý�rubu a okliesnenia,  spoloč�nosť VSD /
poverený�  poskýtovateľ  služ� ieb,  výkona�  vý�rub  a okliesnenie  stromov  a  iný�čh porastov
v žmýsle opra�vnenia výplý�vaju� čeho ž §11 ža�kona č�. 251/2012 Z. ž.. Výuž� itie drevnej hmotý po
oreže alebo jej likvida� čia je v plnej kompetenčii vlastní�ka nehnuteľnosti. Ta� to Vý�žva ža� roven�
predstavuje  aj  splnenie  si  ožnamovačej  povinnosti  tý�kaju� čej  sa  vstupu  na  Va� s�  požemok,
v rožsahu  a spo1 sobom  nevýhnutný�m  na  žabežpeč�enie  spoľahlive�ho  preva�džkovania
električke�ho vedenia.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú
distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

V Kos�ičiačh dn� a 12.1.2023

Za poskýtovateľa služ� ieb:  

PIKOLO s.r.o.




