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Údržba ochranných pásiem 
elektroenergetických zariadení 

v podmienkach skupiny ZSE
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Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike definuje ochranné pásma 

elektroenergetických zariadení. Pri výkone prác údržby ochranných pásiem 

z hľadiska ochrany životného prostredia je potrebné dodržať zákon č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Preto pri výkone činnosti údržby ochranných 

pásiem elektroenergetických zariadení je potrebné si vopred zistiť, v akom 

stupni ochrany územia sa elektroenergetické zariadenia nachádzajú.



3

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov ustanovuje pre územnú ochranu prírody a krajiny päť stupňov 

ochrany, v ktorých orgán štátnej správy ochrany prírody vyhlasuje nasledovné 

chránené územia: 

Chránené územia

Stupeň územnej 
ochrany prírody a krajiny

Vyhlásené chránené územie

V.
Chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná 
rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka 

IV.
Chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná 
rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka 

III. Národný park, chránený areál 

II. Chránená krajinná oblasť 

I. Nevyhlasuje sa

Okrem týchto stupňov ochrany sú na území pôsobenia skupiny ZSE vyhlásené 

chránené vtáčie územia (CHVÚ), v ktorých je zakázané vykonávať činnosti, 

ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ich ochrany. 

Zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany 

chráneného vtáčieho územia, sú uvedené v jednotlivých všeobecne 

záväzných právnych predpisoch vydaných ministerstvom, ktoré vyhlasujú 

chránené vtáčie územia. Za jednu zo zakázaných činností, ktoré môžu 

mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa 

považuje výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich 

mimo lesa vo vegetačnom území okrem prípadov odstraňovania havárií alebo 

porúch na elektrickom vedení.

V prípade bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo 

značnej škody na majetku je povolené vykonať výrub drevín bez súhlasu 

orgánu štátnej správy (§ 47 ods. 4 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z.). Uvedené 

práce sa musia písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich 

dní od uskutočnenia výrubu. 

Ak vzdušné elektroenergetické zariadenie prechádza cez lesné porasty, cez 

územie súkromných lesov (urbár) alebo cez inundačné územia vodných tokov, 

je potrebné si plniť povinnosti zo zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a zákona  

č. 364/2004 Z. z. o vodách.
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V jednotlivých stupňoch ochrany územia sa musia dodržiavať nasledovné povinnosti:

V jednotlivých stupňoch ochrany sa musia dodržiavať 
nasledovné povinnosti

Stupeň 
ochrany 
územia

Činnosť pri údržbe 
ochranného 
pásma

Vykonávanie činnosti Podmienka realizácie činnosti 
v chránených územiach

V.

vjazd a státie 
motorových 
vozidiel

zakázané

výnimku zo zakázaných činností 
vydáva:
- príslušný krajský úrad, ak sa 

nachádza oblasť v prírodnej 
pamiatke alebo v národnej 
prírodnej pamiatke a v chránenom 
vtáčom území (§ 67 písm. i) zákona 
č. 543/2002 Z. z.)

- MŽP SR, ak sa nachádza 
v národnom parku alebo národnej 
prírodnej rezervácii (§ 65 ods. 1 
písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z.)

- po vydaní výnimky splniť povinnosť 
oznámenia výrubu obci, príp. 
obvodnému úradu 15 dní pred 
uskutočnením výrubu (§ 47 ods.  
7 zákona č. 543/2002 Z. z.)

výrub drevín zakázané

IV.

vjazd a státie 
motorových 
vozidiel

zakázané

výrub drevín zakázané

III.

vjazd a státie 
motorových 
vozidiel

zakázané
výnimku zo zakázaných činností 
vydáva príslušný krajský úrad (§ 67 
písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z.)

výrub drevín

podľa § 47 ods. 4 
písm. d) zákona č. 
543/2002 Z. z. sa môže 
vykonávať bez súhlasu 
orgánu štátnej správy

povinnosť oznámenia výrubu obci, 
príp. obvodnému úradu 15 dní pred 
uskutočnením výrubu (§ 47 ods. 7 
zákona č. 543/2002 Z. z.)

II.

vjazd a státie 
motorových 
vozidiel

zakázané
výnimku zo zakázaných činností 
vydáva príslušný krajský úrad (§ 67 
písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z.)

výrub drevín

podľa § 47 ods. 4 
písm. d) zákona č. 
543/2002 Z. z. sa môže 
vykonávať bez súhlasu 
orgánu štátnej správy

povinnosť oznámenia výrubu obci, 
príp. obvodnému úradu 15 dní pred 
uskutočnením výrubu (§ 47 ods.  
7 zák. č. 543/2002 Z. z.)

I.
vjazd a státie 
motorových 
vozidiel

neobmedzené –

výrub drevín

podľa § 47 ods. 4 
písm. d) zákona č. 
543/2002 Z. z. sa môže 
vykonávať bez súhlasu 
orgánu štátnej správy

povinnosť oznámenia výrubu obci, 
príp. obvodnému úradu 15 dní pred 
uskutočnením výrubu (§ 47 ods. 
7 zák. č. 543/2002 Z. z.)
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Chránené vtáčie územia na území pôsobnosti skupiny ZSE

Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Legislatíva Lokalita

CHVÚ Lehnice vyhl. č. 377/2005 Z. z. okres Dunajská Streda

CHVÚ Malé Karpaty vyhl. č. 216/2005 Z. z. Malé Karpaty

CHVÚ Sysľovské polia vyhl. č. 234/2006 Z. z. okres Bratislava V

CHVÚ Dolné Považie vyhl. č. 593/2006 Z. z.
dolné Považie, okresy Komárno 
a Nové Zámky

CHVÚ Žitavský luh vyhl. č. 31/2008 Z. z. okresy Nové Zámky a Nitra

CHVÚ Dolné Pohronie vyhl. č. 27/2008 Z. z.
dolné Pohronie, okresy Komárno, 
Levice, Nové Zámky

CHVÚ Kráľová vyhl. č. 21/2008 Z. z. okresy Šaľa a Galanta

CHVÚ Ostrovné lúky vyhl. č. 18/2008 Z. z. okresy Dunajská Streda, Komárno

CHVÚ Parížske močiare vyhl. č. 23/2008 Z. z. okres Nové Zámky

CHVÚ Sĺňava vyhl. č. 32/2008 Z. z. okres Piešťany

CHVÚ Tribeč vyhl. č. 17/2008 Z. z.
okresy Nitra, Partizánske, Topoľčany, 
Zlaté Moravce

CHVÚ Poiplie vyhl. č. 20/2008 Z. z. okresy Levice, Lučenec

CHVU Úľanská mokraď vyhl. č. 437/2008 Z. z. okresy Galanta, Senec, Trnava

CHVU Dunajské luhy vyhl. č. 440/2008 Z. z. 
okresy Bratislava II.,IV.,V., Senec, 
Dunajská Streda, Komárno, Nové 
Zámky

CHVU Dubnické Štrkovisko vyhl. č. 435/2009 Z. z. okresy Trenčín a Ilava

CHVU Strážovské vrchy vyhl. č. 434/2009 Z. z. okres Trenčín

CHVU Záhorské Pomoravie vyhl. č. 202/2010 Z. z. okres Bratislava, Skalica, Senica

CHVU Veľkoblahovské rybníky vyhl. č. 187/2010 Z. z. okres Dunajská Streda

CHVU Špačinsko-nižnianske polia vyhl. č. 27/2011 Z. z. okres Trnava, Piešťany

Chránené vtáčie územia na území pôsobnosti skupiny ZSE:
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Chránené stromy

Za chránené stromy sa vyhlasujú kultúrne, vedecky, krajinotvorne a esteticky 

významné stromy alebo skupiny stromov a stromoradí, ktoré vyhlasuje 

všeobecnou vyhláškou krajský úrad životného prostredia. 

Na uvedené stromy sa vzťahujú osobitné ustanovenia § 46, § 47, § 49 zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody. 

Každý chránený strom má svoje ochranné pásmo a je ním územie okolo 

stromu v plošnom priemete jeho koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol 

metra (min. 10 m). To znamená, že akýkoľvek zásah (i orez) či už do konárov, 

koruny alebo koreňového systému stromov a v okruhu jeho ochranného 

pásma je bez predchádzajúceho súhlasu orgánu štátnej správy zakázaný.

Do elektroenergetický zariadení v správe skupiny ZSE zasahujú tieto chránené 

stromy:

1. Stromy vo Vojke

2. Platanová aleja v Komárne

3. Pagaštan konský v Gáni
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Stromy vo Vojke

Evidenčné č. štátneho zoznamu S 245

Právny predpis VZV KÚ v Trnave, 1/1996, 12. 12. 1996

Dôvod ochrany
Kultúrmy, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický 
význam

Význam ochrany kultúrny, krajinársky a estetický

Lokalizácia

Kraj Trnavský

Okres Dunajská Streda

Katastrálne územie Vojka nad Dunajom

Podrobná lokalizácia výskytu križ. ciest na kompu a do Brat., oproti ocÚ

Druh pozemku ostatné plochy

Druh vlastníctva nevysporiadané

Počet stromov 3

V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR Správa CHKO Dunajské luhy

Ochranné pásmo 3. stupeň ochrany

Stromy vo Vojke

Ev. číslo Slovenský názov 
taxónu

Vedecký názov 
taxónu

Obvod 
kmeňa 

(cm)

Výška 
stromu 

(m)

Priemer 
koruny 

(m)

Vek 
stromu 

(rok)

1 platan javorolistý Platanus Münch. hispanica 358 23 22 150

2 platan javorolistý Platanus Münch. hispanica 254 20 18 150

3 dub letný Quercus robur L. 343 19 20 150

Stromy vo Vojke
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Platanová aleja v Komárne

Evidenčné č. štátneho zoznamu S 263

Právny predpis VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996

Dôvod ochrany na návrh okresného konzervátora

Význam ochrany vedecký, ekologický, krajinársky a estetický

Lokalizácia

Kraj Nitriansky

Okres Komárno

Katastrálne územie Komárno

Podrobná lokalizácia výskytu obojstranne na ul. platanová alej, na Alžbetinom ostrove

Druh pozemku zastavané plochy a nádvoria

Druh vlastníctva nevysporiadané

Počet stromov 67

V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR Správa CHKO Dunajské luhy

Ochranné pásmo 2. stupeň ochrany

Platanová aleja v Komárne
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Pagaštan konský v Gáni

Evidenčné č. štátneho zoznamu S 168

Právny predpis VZV KÚ v Trnave, 1/1996, 12. 12. 1996

Dôvod ochrany
Významný z hľadiska vzrastu, tvaru, aklimatizácie 
exotickýxh drevín v našej oblasti a plní estetickú 
a zdravotnú funkciu v intravilánoch

Význam ochrany vedecký, ekologický, krajinársky a estetický

Lokalizácia

Kraj Trnavský

Okres Galanta

Katastrálne územie Gáň

Podrobná lokalizácia výskytu pred budovou ŠM pri hl. ceste

Druh pozemku zastavané plochy a nádvoria

Druh vlastníctva súkromné

Počet stromov 1

V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR Správa CHKO Dunajské luhy

Ochranné pásmo 2. stupeň ochrany

Pagaštan konský v Gáni

Ev. číslo Slovenský názov 
taxónu

Vedecký názov 
taxónu

Obvod 
kmeňa 

(cm)

Výška 
stromu 

(m)

Priemer 
koruny 

(m)

Vek 
stromu 

(rok)

1 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 300 15 15 100

Pagaštan konský v Gáni
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