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Príloha č, S: Poverenie

POVERENIE

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. so sidiom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3879/B, IČO: 36 361 518, 
zastúpená 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:

spoločnosť DIMI max, s.r.o. so sídlom Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky, zapísaný v OR, OS NR, 
oddiel Sro, vložka č. 13583/N, IČO: 36550302, zastúpenú p. Milošom Šedíkom- 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. 402/2018 zo dňa 01.08.2018 pre NN vedenia v doméne Nitra (ďalej len „Rámcová 
dohoda").
Toto poverenie sa udeľuje na obdobie platnosti Rámcovej dohody, najneskôr však do 31.12.2019 
Dňom uplynutia obdobia platnosti tohto poverenia oprávnenému zaniká právo vykonávať akékoľvek 
práva 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.
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UPOZORNENIE
pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV
v ochrannom pásme vonkajších

vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky 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 stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich 
orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je 
možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to 
u príslušného špecialistu správy podľa obce.
Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom 
znení.

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


