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Vec
Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice
slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, oznamuje verejnosti, že dňa 02.11.2021 bolo na Okresný úrad
Žiar nad Hronom, doručené oznámenie:
Spoločnosť ENZA s. r. o., Májová 1098, 022 01 Čadca, IČO: 36 375 918 dňa 02.11.2021
v súlade s § 47 ods. 7 podala oznámenie o nevyhnutnom výrube náletových drevín v existujúcom
ochrannom pásme elektrického vedenia 110 kV č.: 7525 a 7526 na trase Horná Ždaňa – Žiar nad
Hronom na nelesných pozemkoch v katastrálnych územiach: Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Dolná
Trnávka, Lovča a Žiar nad Hronom. Súčasťou žiadosti bola situačná mapa so zakreslením trasy vedenia a
splnomocnenie č. 47 – 001/2017 zo dňa 04.10.2017 vydané Stredoslovenskou energetikou –
Distribúciou, a. s. akciová spoločnosť, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
pre spoločnosť ENZA, s. r. o., Májová 1098, 022 01 Čadca, IČO: 36 375 918 zastúpenej Jozefom
Moskálom – konateľom spoločnosti ENZA, s.r.o., Májová 1098, 022 01 Čadca a zmena obchodného
mena pod č. Z-D-00006553-2018 z 01.02.2018 z pôvodného názvu Stredoslovenská energetika –
Distribúcia, a. s., na nové obchodné meno Stredoslovenská distribučná, a. s..
Oznamovateľ plánuje vykonať výrub náletových drevín resp. orezávanie porastu zasahujúceho do
ochranného pásme 110 kV elektrického vedenia č.: 7525 a 7526 v období: november 2021 až marec
2022.
Oznamovateľ uvádza, že ako dodávateľ prác ( výsekov náletových drevín ) pre spoločnosť
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 má podľa
ustanovenia § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem
iných povinnosti aj povinnosť odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť
a prevádzku elektrických zariadení a nedá sa vylúčiť ani ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo pri
bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku.
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Doručí sa:
1. Okresný úrad Žiar nad Hronom – zverejnenie
2. ENZA s. r. o., Májová 1098, 022 01 Čadca
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