
Dohoda o zmene manažmentu vegetácie v koridore elektrického vedenia 

uzavretá v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení niektorých zmien  

 (ďalej len „dohoda“) 

 

medzi 

 

Prevádzkovateľom distribučnej sústavy: 

 

Obchodné meno:  Východoslovenská distribučná, a.s. 

Sídlo:    Mlynská 31, 042 91 Košice 

IČO:    36 599 361 

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1411/V 

 

(ďalej len „PDS“ alebo „VSD“) 

 

a 

 

Vlastníkom/správcom/nájomcom pozemkov: 

 

Obchodné meno/ meno a priezvisko: Obec Červená Voda, 

Sídlo/ bydlisko: Červená Voda č. 28, 083 01  Sabinov 

IČO/ dátum narodenia: 

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu _____________, oddiel ___________, vložka č. 

___________ 

 

(ďalej len „vlastník“) 

 

Preambula 

 

1. Spoločnosť VSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na vymedzenom území je oprávnená 

v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme 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. 

2. Vlastník je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v obci Červená Voda, č. parcely KN-E 4432, 

okrese Sabinov, katastrálnom území Červená Voda, zapísaných na LV 413 vedenom Okresným 

úradom Sabinov, katastrálny odbor (ďalej len „pozemok“ ev. „pozemky“). Na predmetných 

pozemkoch sú umiestnené energetické zariadenia vo vlastníctve spoločnosti VSD. V záujme 

lepšieho využitia pozemkov a predchádzania ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky 

energetických zariadení sa vlastník po predchádzajúcej výzve zo strany VSD č. 49/2021/SB 

z 06.12.2021 rozhodol vykonať nevyhnutné manažmentové opatrenia pre lepšie využívanie 

predmetných pozemkov na pestovanie vianočných stromčekov a edukačnú činnosť  za 

nasledujúcich podmienok: 

I. 

Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto dohody je záväzok vlastníka pozemkov  pri dodržaní podmienok uvedených 

v tejto dohode a podmienok ochrany životného prostredia vysadenie sadeníc vianočných 

----------- -----------
-----------

00326909



stromčekov a následná pravidelná starostlivosť o vysadený porast. Výška porastu zároveň nesmie 

presiahnuť 3 m.   

2. Záväzok spoločnosti VSD je odstrániť z pozemku náletové dreviny frézovaním a chrániť vyhradenú 

časť koridoru vedenia pred vstupom vysokej zveri jednoduchým oplotením.    

 

II. 

Rozsah, spôsob realizácie prác a úhrada nákladov za ich realizáciu 

 

1.  Vlastník sa zaväzuje na svoje náklady vysadiť sadenice vianočných stromčekov a vykonávať 

pravidelnú starostlivosť o vysadený porast – vyžínanie, okopávanie, odstraňovanie okolitého 

nežiadúceho porastu a iné nevyhnutné činnosti v nasledovnom rozsahu: 

 

Predpokladaný rozsah a požadovaný spôsob činností na predmetných plochách: 

 

 

2. Vlastník je povinný vykonať výsadbu a pravidelnú starostlivosť o vysadené dreviny na 

predmetných pozemkoch v súlade s Bezpečnostnými pokynmi VSD, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto 

dohody. 

3.  Vlastník je povinný práce vykonať v agrotechnicky vhodných termínoch kedykoľvek v priebehu 

kalendárneho roka a to tak, aby sa dosiahol účel tejto dohody a to udržanie spoločenstva 

ihličnatých stromov na tejto lokalite . 

4.  Vlastník je pri vykonávaní prác povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na 

majetku, na prírode a životnom prostredí a za svoje konanie nesie plnú zodpovednosť. Drevná 

hmota zostáva majetkom vlastníka.  

 

 III. 

Trvanie a zánik dohody 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú –odo dňa jej podpisu oboma účastníkmi dohody do 

31.12.2032. 

2. Táto dohoda zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. Táto dohoda zaniká aj spôsobmi 

upravenými v príslušných právnych predpisoch. 

 

 

 

 

 

Poradové 

číslo  

Číslo 

vedenia 

VN 

Bod 

rozpojenia 

PBČ Činnosti  Predpokladaný 

rozsah (m2) 

1. 322 kmeňové 227 až 231 

Výsadba  sadeníc 

vianočných 

stromčekov a 

pravidelná 

starostlivosť 

o vysadený porast 

8000 



IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. 

2. Predmetná dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pričom každý z účastníkov tejto dohody 

obdrží jeden rovnopis. 

3. Na doručovanie sa použijú príslušné ustanovenia zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového 

poriadku v znení niektorých zmien a dodatkov o doručovaní. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je: 

Príloha č. 1: Bezpečnostné pokyny spoločnosti VSD. 
5. Na právne vzťahy touto dohodou neupravené sa vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky. 

 

V Košiciach, dňa ............................. 

 

Za VSD:       Za vlastníka: 

 

Ing. Marián Mešter, PhD. 

vedúci úseku Prevádzka distribučnej sústavy 

 

 

...........................................................   ....................................................... 

 

Ing. Jozef Tóth 

vedúci odboru Prevádzka VVN vedení a ŠČ 

 

.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.2022



Príloha číslo 1 

Bezpečnostné pokyny spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. Košice pre nájomcov 

pozemkov, cez ktoré prechádzajú nadzemné elektrické vedenia vysokého a veľmi 

vysokého napätia pri starostlivosti o dreviny rastúce v blízkosti vedenia. 

 

Poučenie o miestnych podmienkach a rizikách 
 

Nadzemné elektrické vedenia sú technickými zariadeniami, u ktorých nie je možné vylúčiť 
poruchu. Priblíženie sa časťou tela, alebo predmetom k vodičom, alebo iným častiam vedenia pod 
napätím na vzdialenosti kratšie, ako  sú ďalej uvedené,  môže byť priamou príčinou úrazu z dôvodu 
zásahu elektrickým prúdom.  Z uvedených bezpečnostných dôvodov, ako aj z dôvodu zaistenia 
spoľahlivosti prevádzky nadzemných elektrických vedení sú Zákonom o energetike číslo 251/2012 Z.z. 
zriadené ochranné pásma. Každá osoba vrátane vlastníkov nehnuteľnosti musí v blízkosti nadzemných 
elektrických  vedení rešpektovať zákazy uvedené v predmetnom zákone. 

Každá osoba pohybujúca sa, alebo vykonávajúca akúkoľvek činnosť v blízkosti nadzemných 
elektrických vedení musí predovšetkým dbať na vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj na 
bezpečnosť iných osôb nachádzajúcich sa v blízkosti vedenia. Musí tiež dbať na to, aby svojou 
činnosťou neohrozila bezpečnosť a spoľahlivosť samotného nadzemného elektrického vedenia. 
 

Za dažďa, búrok a silného vetra  je potrebné nezdržiavať sa a vyhnúť sa akýmkoľvek činnostiam 
v blízkosti nadzemných elektrických vedení vysokého a veľmi vysokého napätia.  

 

 
 
 

Pri starostlivosti o dreviny rastúce v blízkosti vedenia je zakázané vykonávať akékoľvek zásahy 
(odstraňovanie, okliesňovanie konárov, ..), ak  sa ktorákoľvek časť dreviny nachádza vo vzdialenosti 
kratšej, alebo pri výkone zamýšľanej činnosti sa môže priblížiť k vodičom na vzdialenosť kratšiu ako je 
uvedená v nasledujúcej tabuľke č. 1  
 

Tabuľka č.1  

Typ vonkajšieho nadzemného vedenia Vzdialenosť od elektrického vedenia 

Vedenie vysokého napätia (VN) 120 cm 

Vedenie veľmi vysokého napätia (VVN) 300 cm 

 
Nadzemné elektrické vedenia vysokého napätia sú postavené na betónových alebo drevených 

stĺpoch, prípadne na oceľových priehradových konštrukciách s obvyklou výškou do 12 m. 



Nadzemné elektrické vedenia veľmi vysokého napätia sú postavené na oceľových priehradových 
konštrukciách vyšších ako 12 m. 

 
 

  

        
 

V prípade zamýšľaného zásahu do drevín, kde nie sú dodržané minimálne vzdialenosti podľa 
tabuľky číslo 1, alebo počas realizácie zásahu by mohlo dôjsť k priblíženiu sa dreviny k elektrickému 
vedeniu na vzdialenosť kratšiu, ako je uvedená v tabuľke číslo 1, je potrebné najskôr kontaktovať 
spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (v ďalšom VSD) a požiadať o vypnutie vedenia 
z prevádzky a zaistenie bezpečnosti. Kontaktovať  je možné zamestnanca uvedeného vo výzve zaslanej 
nájomcovi na odstránenie drevín, v dohode o náhrade nákladov, alebo aj priamo Call centrum VSD. 
Následne je potrebné postupovať v súlade s pokynmi kompetentného zamestnanca VSD.  

 
Pri prácach alebo pobyte v blízkosti nadzemných elektrických vedení vysokého napätia a veľmi 

vysokého napätia  sa nesmú osoby priblížiť telom (zdvihnutou alebo predpaženou rukou) ani 

držaným predmetom  k vodičom a iným častiam elektrického vedenia pod napätím bližšie, ako na 

vzdialenosť uvedenú v tabuľke číslo 2. 

Tabuľka č.2 

Typ vonkajšieho nadzemného vedenia Vzdialenosť od elektrického vedenia 

Vedenie vysokého napätia (VN) 200 cm 

Vedenie veľmi vysokého napätia (VVN) 300 cm 



                                

               

Opatrenia pre zdolávanie mimoriadnych situácií 
 

Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k situácií, že bude ohrozená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa 
v blízkosti nadzemného elektrického vedenia, alebo bude ohrozená bezpečnosť a spoľahlivosť 
prevádzky nadzemného elektrického vedenia, je vlastník nehnuteľnosti, alebo ktorákoľvek osoba 
povinná nahlásiť takýto stav na telefónnu linku: 

DDE „NÚDZA“ číslo 055/610 2221. Núdzová linka je nahrávaná! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príkladom takýchto situácií je priamy kontakt drevín s vodičmi nadzemných elektrických vedení. 

                        

 
 
Vlastník sa zaväzuje oboznámiť s týmito bezpečnostnými pokynmi každú osobu, ktorá bude 
vykonávať starostlivosť o dreviny, alebo bude prítomná pri výkone starostlivosti o dreviny na jeho 
pozemku.  
 
 
 
V ................................... dňa ........................ 
 
 
 
 
 
Vlastník: 
     
     ( meno a priezvisko, podpis)                                                                                

 

 

 

14.10.2022Košiciach



Mapová príloha: Mapa VN vedenia (červenou farbou), žltou farbou vyznačená plocha zmeny 

manažmentu vegetácie 

 

 


