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Vec:   

„Oznámenie o výkone údržby“  – udelenie súhlasného stanoviska k oznámenému výrubu. 

 

             Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 

podaním na tunajší úrad zo dňa 08.10.2021 oznámila orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny výrub 

drevín v súlade s § 47 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny, z dôvodu nevyhnutnej údržby ochranného 

pásma VN a VVN vedenia a zabránenia kontaktu vegetácie s vodičmi VN a VVN  vedenia. Vegetácia 

predstavuje bezprostredné ohrozenie života a zdravia človeka v okolí predmetných úsekov a celkovo je 

ohrozená bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrického vedenia.  

 

 Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa  ust. § 5 ods. 1  

zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  o  zmene a  doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o 

organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušným orgánom štátnej 

správy starostlivosti o životné prostredie a podľa § 64 ods.1 písm. d) zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), príslušný 

orgán ochrany  prírody a krajiny, vydáva súhlasné stanovisko k oznámeniu výrubu podľa § 47 ods. 8 písm. 

a) zákona o ochrane prírody a krajiny, pre správcu elektrického vedenia v okrese  Kežmarok: 

 

 Pre Východoslovenskú distribučnú, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 

 

 

a určuje nasledovné podmienky: 

- Výrub uskutočniť v čase mimo vegetačného obdobia. 

- Ukončenie údržby na trase elektrického vedenia v okrese Kežmarok  bezodkladne oznámiť tunajšiemu 

orgánu ochrany  prírody a krajiny. 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Pavol Krigovský      

                vedúci odboru 
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