
číslo Dohody: 2022-0026-1125221 

Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme 
elektroenergetického zariadenia. 

uzatvorená podl'a §269 ods.2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov v spojení s §11 ods.4 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Vlastník l zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 
V zastupení: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
Zápis v registri: 

(ďalej len "vlastník") 

(ďalej len "Dohoda") 

l. Zmluvné strany 

Pozemkové spoločenstvo lesov v Ľubovci 

Ľubovec 93, 082 42 Bzenov 
Ing. Dušan Timko 

predseda 
42 087 481 
20 228 215 48 
Spoločnosť nie je platcom DPH 

československá obchodná banka, a.s .. 
SK54 7500 0000 0040 1799 1662 
Spoločnosť je zapísaná v Registri pozemkových spoločenstiev 
s právnou subjektivitou vedených v registri Okresného údradu 
Prešov, vložka číslo R-0037/PO 

2. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy l objednávateľ: 

Obchodné meno: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

Menom spoločnosti koná: Ing. Miroslav Janega, 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH : 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
Zápis v registri: 

Osoby oprávnené 

vrchný riaditel' úseku prevádzky 
Ing. Miroslav Stančák, 
výkonný riaditel' sekcie prevádzkovej správy Východ 
35 829 141 

2020261342 
SK 2020261342 
Tatra Banka, a.s., č. účtu : 2620191900/1100 
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava l, vložka č. 2906/B oddiel: Sa 

na rokovanie vo veciach technických: 

(ďalej len "SEPS") 

Ing. Marek Lukáč, 
vedúci odboru elektrických vedení Východ 
Ing. Lukáš Plavčan 
Technik odboru elektrických vedení Východ 
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ll. Úvodné ustanovenia 
1. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je držitel'om povolenia č. 2005E 0137 v platnom znení, 

na prenos elektriny na území Slovenskej republiky, vydaného Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví. 

2. Spoločnosť SEPS je vlastníkom a prevádzkovateľom prenosovej sústavy Slovenskej 
republiky, vrátane elektroenergetického zariadenia 220 kV vedenia 
V273 Sučany- Lemešany. 

3. Spoločnosť SEPS vyzvala vlastníka pozemkov, dotknutých predmetným elektrickým 
vedením, na ktoré sa vzťahuje ochranné pásmo elektroenergetického zariadenia v zmysle 
§11 ods. 3 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len .Zákon o energetike"), na odstránenie a okliesnenie 
stromov a iných porastov (ďalej všeobecne len .odstránenie porastov") na špecifikovaných 
nehnuteľnostiach v k.ú. Ľubovec. Vyjadrenie vlastníka k výzve na odstránenie porastov 
tvorí prílohu č.1 k tejto Dohode. Na účely tejto Dohody sa vlastníkom nehnutel'nosti rozumie 
vlastník, spoluvlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti nachádzajúcich sa 
v ochrannom pásme 220 kV vedenia V273 k.ú. Ľubovec. SEPS vyzýva len jednu z 
uvedených oprávnených osôb a za prípadné nároky iných oprávnených, ani prípadné im 
vzniknuté škody nenesie žiadnu zodpovednosť. 

4. Vzhľadom na záujem vlastníka vykonať si činnosť odstránenia porastov sám, nie 
prostredníctvom prevádzkovateľa prenosovej sústavy, zmluvné strany sa dohodli na 
uzatvorení tejto Dohody o vykonaní odstránenia porastov podľa podmienok nižšie 
uvedených. 

111. Predmet Dohody 
1. Predmetom Dohody je záväzok vlastníka vykonať odstránenie porastov (ťažba a zblíženie 

drevnej hmoty, odstránenie krovia a konárov stromov) v ochrannom pásme 
elektroenergetického zariadenia v dohodnutom termíne, v definovanom rozsahu, 
dohodnutým spôsobom a spoločnosť SEPS sa zaväzuje vlastníkovi za túto činnosť zaplatiť 
náklady v uvedenej výške predpokladaných nákladov podl'a tejto Dohody. 

2. Vlastník je povinný splniť všetky legislatívne požiadavky potrebné na uskutočnenie 
odstránenia porastov. 

3. Vlastník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí pri vykonávani odstránenia porastov tretfm 
osobám. 

4. Vlastník prehlasuje, že vykoná odstránenie porastov vo vlastnom mene a na vlastné 
nebezpečenstvo. 

IV. Vymedzenie rozsahu a spôsobu odlesnenia 

1. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy určil rozsah ochranného pásma vzťahujúceho sa na 
dotknuté parcely, ktorých sa odstránenie porastov týka, v súlade s §43 Zákona o 
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energetike. Vlastník je povinný tento rozsah plošnej výmery, v ktorej sa má vykonať 
odstránenie porastov, v celom rozsahu dodržať. 

2. Rozsah a spôsob (technologický postup), akým sa má odstránenie porastov vykonať je 
uvedený v Prílohe č.3 tejto Dohody. 

3. Vlastník nie je oprávnený svojvorne zmeniť dohodnutý spôsob vykonania odstránenia 
porastov. V prípade nutnosti zmeny je povinný vopred požiadať SEPS o odsúhlasenie 
zmeny spôsobu vykonania odstránenia porastov. 

4. Vlastník je pri vykonávaní týchto prác povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na zdraví, majetku, na prírode a životnom prostredí a za svoje konanie nesie plnú 
zodpovednosť. Drevná hmota zostáva majetkom vlastníka. 

5. Vlastník je pri odstránení porastov povinný zohľadniť prevádzku elektroenergetického 
zariadenia a v prípade potreby vopred požiadať SEPS o vypnutie zariadenia na nevyhnutnú 
dobu vykonania odstránenia porastov. Ak sa bude odstránenie porastov vykonávať pri 
vypnutom vedeni, vlastník je povinný zabezpečiť dozor osoby s osvedčením o odbornej 
spôsobilosti elektrotechnika podľa §23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorších predpisov. 

V. Doba plnenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní odstránenia porastov v termíne do 30.04.2022. 
2. Ak vlastník nedodrží dohodnutý termín, je povinný o tom vopred informovať SEPS, so 

žiadosťou o stanovenie náhradného termínu ukončenia prác. Možný nárok na náhradu 
škody, ktorá omeškaním vykonania prác vznikla SEPS, tým nie je dotknutý. Ak vlastník 
nedodrží ani náhradný termín na vykonanie prác, tieto budú vykonané, resp. dokončené zo 
strany SEPS a náhrada nákladov bude znížená o alikvotnú čiastku prináležiacu 
nevykonanej práci. 

3. Po vykonani prác je zhotovíte!' povinný do 10 dni vyzvať SEPS na preberacie konanie, na 
záver ktorého bude podpísaný protokol o vykonaní prác. 

4. Zhotoviteľ má právo na úhradu nákladov len v prípade, že protokol o vykonaní prác bude 
podpísaný bez výhrad, t. z., že odstránenie porastov bolo vykonané v súlade s touto 
Dohodou. 

Vl. Výška nákladov a platobné podmienky 

1. SEPS sa zaväzuje, že uhradí vlastníkovi náklady za skutočne vykonaný rozsah odstránenia 
porastov, najviac vo výške predpokladaných maximálnych nákladov. 

2. Predpokladané maximálne náklady na odstránenie porastov v rozsahu a spôsobom 
dohodnutým v tejto Dohode, spolu so všetkými súvisiacimi nákladmi na zabezpečenie 
odstránenia porastov sú dohodnuté vo výške 695,73 EUR, slovom: šesťstodeväťdesiatpäť 
EUR sedemdesiattri Centov. 

3. Právo na zaplatenie nákladov vzniká vlastníkovi riadnym odstránením porastu 
a podpísaným protokolom o vykonani prác. Do 15 dní odo dňa podpísania protokolu 
o vykonaní prác vlastník vyhotoví faktúru, a bude obsahovať aj číslo účtu v tvare IBAN 
a číslo zmluvy/dohody SEPS. Prílohu faktúry budú tvoriť súpis vykonaných prác a nákres 
vykonaných prác. SEPS uhradí obdržanú faktúru do 60 dni odo dňa jej doručenia . Ak 
faktúra nebude splňať požadované podmienky, SEPS je oprávnená ju vlastníkovi vrátiť na 
opravu. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry. 
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4. V prípade omeškania SEPS s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry môže 
si vlastník uplatniť úrok z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 2% p. a., z dlžnej sumy za 
každý kalendárny deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, 
ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou. 

5. Spoločnosť SEPS nie je povinná uhradiť vzniknuté náklady, ak vlastník vykonal odstránenie 
porastov v rozpore so znením tejto Dohody. 

VIl. Bezpečnosť pri práci a ochrana pred požiarmi, ochrana životného 
prostredia 

1. Vlastník prehlasuje, že je odborne spôsobilý na vykonanie činnosti odstránenia porastov 
dotknutých nehnuteľností a je povinný dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a požiarnej ochrane, ktoré tvoria Prílohu č. 2 k tejto Dohode. 

VIli. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli , že Dohoda a daňové doklady súvisiace s Dohodou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované dohody, objednávky a 
faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a 
osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k 
informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú . Tým nie je dotknuté 
ustanovenie bodu 2 tejto Dohody. 

2. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma Zmluvnými stranami. 

3. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú 
stranu. 

4. Neoddelitel'nou súčasťou tejto Dohody sú: 

4.1 Príloha č. 1 -Výzva na výrub porastov v ochrannom pásme; 

4.2 Príloha č. 2- Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP; 

4.3 Príloha č. 3- Rozsah výrubu porastov; 

4.4 Príloha č. 4 - Hranica pozemku. 

5. Na právne vzťahy založené Dohodou, ktoré nie sú výslovne v Dohode upravené, sa 
primeraným spôsobom uplatnia ustanovenia Zákona o energetike a ostatných súvisiacich 
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

6. S poukazom na skutočnosť, že v rámci diela môže dochádzať k spracúvaniu osobných 
údajov dotknutých osôb, zhotovitel' je povinný zhotoviť dielo tak, aby bolo plne v súlade 
s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladajú nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o vernom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len 
"Legislatlva o ochrane osobných údajov") v znení ich prípadných neskorších zmien. 
Zhotovitel' je povinný zhotovil' dielo tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo účinné 
bezpečnostné, technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu 
úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane 
osobných údajov. 

7. Zhotoviteľ podpisom tejto Dohody potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti 
SEPS s názvom "Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a.s." zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS 
www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní 
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osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov. 

8. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovofne, že 
prejav ich vôle je slobodný a vážny a túto Dohodu na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

Za SEPS 

Ing. Miroslav Stančák -

výkonný riaditeľ sekcie 
prevádzkovej soráw Vvchod 

Za vlastníka 

v ... ~~~.~.~.~ ......... , dňa 

--Ing. Dušan Tim~o 

predseda 
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