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SPLNOMOCNENIE
Stredoslovenská energetika -  Distribúcia, a. s., akciová spoločnosť, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 
36 442 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, vložka č. 10514/L (ďalej len 
„Splnomocniter), zastúpená pánom Ing. Františkom Čuprom, MBA, predsedom predstavenstva a pánom 
Ing. Branislavom Kadášom, členom predstavenstva, týmto udeľuje

s p l n o m o c n e n i e
spoločnosti MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 409 383, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka: 13982/L, zastúpenej Ing. Martinom Markom, konateľom spoločnosti, (ďalej 
len „Splnomocnený zástupca“) na:

- vstupovanie na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon 
činností SSE - D, a.s., ako držiteľa povolenia na podnikanie v energetike,
- odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení vo vlastníctve alebo správe SSE - D, a.s. 
v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej „Zákon o energetike“) a tam stanovených podmienok,
- Splnomocnený zástupca je na základe tohto poverenia oprávnený tiež rokovať o spôsobe vstupu na cudzie pozemky 
s vlastníkmi, nájomcami alebo správcami pozemkov (fyzickými alebo právnickými osobami, urbárskymi a pozemkovými 
spoločenstvami, spoločenstvami vlastníkov súkromných lesov, štátnym podnikom Lesy SR š.p. a pod.) ako aj s orgánmi 
miestnej štátnej správy a samosprávy (obecné úrady, stavebné úrady, štátne orgány životného prostredia a ochrany 
prírody a krajiny a pod.), resp. za účelom vstupu na pozemky a výkonu prác zasielať a vybavovať žiadosti v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov a oznamovať príslušným orgánom a vlastníkom, nájomcom alebo správcom 
pozemkov zákonom stanovené skutočnosti spojené s výkonom vyššie uvedených práv,
- Splnomocnený zástupca je na zákiade tohto poverenia oprávnený zasielať výzvy v zmysle § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 
ods. 3 Zákona o energetike,
- Splnomocnený zástupca zodpovedá vlastníkovi nehnuteľnosti za majetkovú ujmu, ktorú spôsobil vlastníkovi pri 
uplatňovaní práv držiteľa povolenia na základe tohto poverenia,
- Splnomocnený zástupca nie je na základe tohto splnomocnenia oprávnený uzatvárať akékoľvek zmluvné vzťahy
v mene a na účet SSE - D, a.s. a &

Toto splnomocnenie je platné a účinné o d ............................2017 do ukončenia zmluvného vzťahu založeného zmluvou
č. Z-D-2017-000855-00, na zákiade ktorej splnomocnený zástupca vykonáva činnosť v mene Splnomocniteľa. 
Splnomocnenie môže byť zároveň Splnomocniteľom kedykoľvek odvolané.

V Žiline d ň a .......
Za spoločnosť Stredoslovenská energetika -  Distribúcia, a.s.y.,

Ing. František Cupr, MBA 
predseda predstavenstva

Ing. Branislav Kadáš 
člen predstavenstva

Udelené splnomocnenie prijímam v celom rozsahu. Zároveň sa zaväzujem predkladať na vyžiadanie informácie 
o činností vykonanej v mene Splnomocniteľa a to osobe, ktorá je na to oprávnená. Oprávnenou osobou je p. Miroslav 
Kuchár, koordinátor ZA.

Ing. Martin Marko 
konateľ spoločnosti

poradové číslo splnomocnenia: 33-001/2017
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