
~ ZÁPADOSLOVENSKÁ 
~ DISTRIBUČNÁ 

V Bratislava, 04.11 . .2020 

VEC: OREZ DREVÍN V OCHRANNOM PÁSME VEDENIA NN. 

MČ Bratislava-Dúbravka 

Ulica Pri kríži 14 

844 02 Bratislava 

V zmysle zákona č. 251/2012 o energetike, Vám oznamujeme, že v k.ú. Bratislava-Karlova Ves, Dúbravka 

sa vykoná orez drevín v zákonnom ochrannom pásme energetického zariadenia NNV.Predmetné práce na 

vzdušnom NN vedení sa vykonajú z dôvodu jeho rekonštrukcie a zachovania bezpečnej a bezporuchovej 

prevádzky. 

1. Názov a adresa stavebníka 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
IČO: 36361518 

DIČ: 2022189048 

2. Názov stavby 
BA_lokalita chatky Kútiky- NNK. 

3. Druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby 

a/ Druh stavby - energetická stavba - NN vzdušné vedenie 

b/ Účel - zvýšená požiadavka obyvateľov na dodávku elektrickej energie. 

c/ Miesto stavby - Bratislava, k.ú. Karlova Ves, Dúbravka 

d/ predpokladaný termín ukončenia: rok 2020/2021 

4. Dodávateľ prác 

Dodávateľské práce pre Západoslovenskú distribučnú a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zrealizuje 

spoločnosť ELVIP s.r.o., Pezinská 1100/60, Malacky. 

Plánované práce sa zrealizujú v termíne 19.11.2020-30.11.2020 
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~ ZÁPADOSLOVENSKÁ „ DISTRIBUčNA 
V prípade potreby Vás prosíme, aby ste kontaktovali nášho pracovníka: 

Ing. Juraj Dobrovodský- manažér zákazky 

T: 02/50613148 

MT: 0905 718 543 

e-mail: juraj .dobrovodsky@zsdis.sk 

Prílohy: 

poverenie 
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Ing. Pavlína Galbavá 

ved. projektov Bratislava 
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ZAPAUos,ov N~ 
r1 tsľmeuc 1A 

Ev. číslo: 00097-URI-POIN 

POVERENIE 

Narodený: 
JUDr. Szabolcs Hodosy 
07.06.1983 

Trvale bytom: Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda 
vedúci úseku riadenia investícií Pracovné zaradenie: 

za 
Spoločnosť: Západoslovenská distribučná, a.s. , 

Čulenova č. 6, 81647 Bratislava 
36 361 518 

Sídlo: 
IČO: 
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, 

vložka číslo 3879/B 
(ďalej len „Spoločnost'") 

ako oprávnený zamestnanec Spoločnosti na základe Poverenia č. 42/2018 zo dňa 10.08.2018 
týmto 

Poverený: 
Narodený: 
Trvale bytom: 
Pracovné zaradenie: 

poveruje 

Ing. Juraj Dobrovodský 
18.03.1965 
Beniakova 30, 841 05 Bratislava 
špecialista inžinieringu 

(ďalej len „Poverená osoba") 

aby zastupoval spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., a v jej mene vykonával 
všetky právne úkony vo veciach: 

pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach na stavbách, ktoré ako 
stavebník investične zabezpečuje, 

všetky úkony súvisiace so zabezpečenim všetkých fáz realizácie stavieb a všetky 
úkony súvisiace s vypracovávaním projektovej dokumentácie, a za tým účelom 
konanie s prislušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, najmä ale nie výlulne 
so stavebnými úradmi, úradmi životného prostredia, pozemkovými a lesnými 
úradmi, vyššimi územnými celkami, mestami a obcami, 

vo všetkých úkonoch voči Regionáloym úradom verejného zdravotníctva SR 
(ďalej len „úrad"), v jej mene vykonával potrebné úkony, podával, preberal 
a podpisoval dokumenty, žiadosti, névrhy a iné podania v rámci komunikácie 
s úradom. Na základe tohto poverenia je poverený zamestnanec oprávnený konať 
samostatne, 

podávat' žiadosti, preberať rozhodnutia, pfsomnosti, vzdat' sa práva odvolania 
proti rozhodnutiam správnych orgánov na okresných úradoch v zmysle cestného 
zákona, stavebného zákona a s nimi súvisiacimi právnymi predpismi, 



a aby v súvislosti s uvedeným v mene spoločnosti podpisoval, podával a preberal 
všetky dokumenty, žiadosti, návrhy a iné podania na to potrebné, vrátane vzdania 
sa opravných prostriedkov. 

Poverovateľ ako oprávnený zamestnanec Spoločnosti zárovcií odvoláva poverenie č. l 4/2016 
a týmto poverením ho s účinnosťou od 1. marca 2020 v plnom rozsahu nahrádza. 

Toto Poverenie je platné dňom vystavenia a platí až do jeho odvolania. 

II "" A V Bratislave, dňa ....... : .. L .: .... Y.' 

Za Západoslovenskú distribučnú, a.s.: 

JUDr. Sznbolcs Hodosy 
vedúci úseku riadenia investícií 

T . , .~/ h .. , oto povereme v p nom rozs11uJJ •1-1nJ1mam: 

lng. Juraj Dobrovodský 
špecialista inžinieringu 




