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Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom 
pásme VVN/ZVN vedení formou verejnej vyhlášky 

 
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov  

v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.   
 
Spoločnosť PIKOLO s.r.o. v zastúpení Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“), 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2906/B, ktorá je držiteľom 
povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto 
   

Vyzýva 
 
všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce/mesta, 
Šarišský Štiavnik, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VVN/ZVN vo vlastníctve spoločnosti SEPS, na 
odstránenie a orezy stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky 
elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z.. 
Pri preventívnej prehliadke 400 kV vedenia V477/478 v úseku medzi stožiarmi č. 162-164 bolo zistené, že 
porasty v ochrannom pásme horeuvedeného vedenia dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho 
spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v 
ochrannom pásme predmetného vedenia. 
 
 Podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Zákon o 
energetike“ ) je ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami 
po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. 
Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m, od 110 kV do 
220 kV vrátane 20 m a od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m. 
 
 Podľa ust. § 43 ods. 4 písm. b) Zákona o energetike je v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia a pod elektrickým vedením zakázané vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou 
presahujúcou 3 m a podľa ust. § 43 ods. 5 Zákona o energetike vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou 
presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak 
je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. 
 
Podľa ust. § 43 ods. 6 Zákona o energetike vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi 
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť 
prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh 
pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto 
vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice  
spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného 
bodu. 
 
Podľa ust. § 11 ods. 1 bod b) Zákona o energetike  držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo 
právnická osoba môže vo verejnom záujme odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej písomnej výzve 
neurobil ich vlastník; písomná výzva musí byť vlastníkovi doručená najmenej 15 dní pred plánovaným 
začiatkom takýchto činností. 
 
Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a orezy 
stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy. 
 
Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Ing. Rastislav Pika, +421908520595, 
pikolo@pikolo.sk  
 
V prípade márneho uplynutia lehoty na ohlásenie záujmu alebo na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo 
Výzve, spoločnosť PIKOLO s.r.o. v zastúpení spoločnosti SEPS, vykoná výrub a orezy stromov a 
iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z. do termínu 31.12.2023. 
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Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, 
v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.  

 

V Košiciach dňa 19.02.2023                                                                                

                                                                                                            ___________________________                                     
                                                                                                                             Ing. Rastislav Pika 
                                                                                                                 Konateľ spoločnosti PIKOLO s.r.o.                                       
      

 
 
* vlastníkom sa pre účely tejto Výzvy rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti 

 
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov sa táto výzva vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu najmenej 30 dní na úradnej tabuli obce/ 
mesta Šarišský Štiavnik a iným spôsobom v mieste obvyklým.  
Obec/ mesto Šarišský Štiavnik potvrdenú výzvu formou verejnej vyhlášky s vyznačeným dňom 
vyvesenia a zvesenia následne vráti spoločnosti PIKOLO s.r.o. 
Táto výzva spoločnosti PIKOLO s.r.o. č. 439/2023/SB zo dňa 19.02.2023 bola 
 
vyvesená na úradnej tabuli dňa: ..................................... 
 
zvesená z úradnej tabule dňa: ..................................... 
 
odtlačok pečiatky a podpis:  
 
 
 

 


