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Vec: Oznámenie v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a žiadosť o spoluprácu vyvesiť na úradnej tabuli
Vážený pán starosta,
spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD, a.s.“) je osobou poverenou
prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Vašej obce. SSD,
a.s. je ako osoba poverená prevádzkovaním týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú
prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je potrebné vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích
objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným pre výkon povolenej činnosti, vykonať
odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku
elektrických vedení a vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť
na
elektroenergetických zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete,
ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.
Touto cestou Vám oznamujeme, že v období od 11.6 do 13.7.2018 sa v katastrálnom území Vašej
obce uskutoční rekonštrukcia VN vzdušného vedenia v zmysle dokumentácie stavby:

9074 - Jasenica - Farma - rek. VN č. 133 medzi 133/uv/7 a 133/uv/12
vypracovanou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Augustínom Fischerom 06/2017.
Poverenou osobou pre realizáciu stavby od SSD, a.s. je spoločnosť Enerline, s.r.o., Kopčianska 10,
851 01 Bratislava.
Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu a informovanie Vašej obce – vlastníkov
pozemkov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia, aby zamestnancom Enerline, s.r.o. a jej
spolupracujúcim osobám poskytli potrebnú súčinnosť a vstup na pozemky pri realizácii
rekonštrukcie NN vedenia za účelom výkonu povolenej činnosti.

Zoznam parciel v k.ú. Jasenica na ktorých bude vykonávaná predmetná rekonštrukcia VN vedenia:
KNC
3444,3449,3393,3400,3392,3450,3387,3388,3379,3400,3374,3386,3389,3384,3363,3360,3359,33
58,3357,3356,3355,3354,3353,
Zoznam parciel v k.ú. Podvažie na ktorých bude vykonávaná predmetná rekonštrukcia VN vedenia:
KNC
608,631
KNE
313,317,263
V prípade Vašich otázok prosíme kontaktovať zodpovedného stavbyvedúceho:
Ing. Miroslav Martinka,

tel. číslo 0917 991 526,

e-mail: martinka@enerline.sk

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom
...................................
Ing. Miroslav Martinka
Enerline, s.r.o.

Príloha č.1
- Mapka realizácie rekonštrukcie vedenia

V zmysle zákona 251/2012 Z.z. podľa § 11 sú Práva a povinnosti držiteľa povolenia:
(1) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme
a) vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
b) pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo
spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník; výzva musí byť vlastníkovi doručená podľa
odseku 3,
c) pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať trávnaté porasty,
d) vstupovať po predchádzajúcom súhlase v súlade s osobitnými predpismi21) do uzavretých priestorov a zariadení Ministerstva obrany Slovenskej
republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Železníc Slovenskej republiky,
e) vstupovať na pozemky alebo do objektov, v ktorých sú umiestnené osobitné telekomunikačné zariadenia22) a pridružené prostriedky23) v rozsahu a
spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
f) zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce24) elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a
distribučnej sústavy, plynovody25) a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu,
zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch
alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu
uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku;
oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia,
g) vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach potrebných
na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.
(2) Činnosti podľa odseku 1 písm. a), b), c) a e) je držiteľ
povolenia alebo ním poverená osoba povinná vopred oznámiť vlastníkovi, to neplatí, ak ide o
a) bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
b) stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku, c) poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.
(3) Výzvu podľa odseku 1 písm. b) alebo oznámenie podľa odseku 2 doručí držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba vlastníkovi najmenej 15 dní
pred plánovaným začatím činnosti. Doručenie verejnou vyhláškou sa použije v prípade veľkého počtu vlastníkov alebo ak pobyt vlastníka nie je
známy. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa oznámenie vyvesí počas najmenej 30 dní na úradnej tabuli obce, ktorej katastrálne územie
bude činnosťou priamo dotknuté. V tom prípade sa oznámenie zverejní aj spôsobom v mieste obvyklým.

