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Na základe Vašej žiadosti o modernizáciu verejného osvetlenia v obci umiestneného na podperných
bodoch vonkajšieho nadzemného vedenia NN, ktoré je v majetku našej spoločnosti Vám dávame
nasledujúce vyjadrenie:
 

                                                                          Vyjadrenie VSD, a.s.
 

Pre umiestnenie zariadení verejného osvetlenia na podperné body NN distribučnej siete Vám
stanovujeme nasledovné technické podmienky:
 

• Vzhľadom  na skutočnosť, že rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci bude dotknuté aj NN vedenie,
na podperných bodoch ktorého je verejné osvetlenie umiestnené si Vás dovoľujeme upozorniť, že
jednotlivé prvky verejného osvetlenia sú umiestnené na podperných bodoch vo vlastníctve
Východoslovenskej distribučnej a.s. (ďalej VSD, a.s.), a to bez zmluvného vzťahu medzi vlastníkom
verejného osvetlenia a spoločnosťou VSD, a.s.
 

• V súvislosti s platnou legislatívou spoločnosť VSD, a.s. určuje, ktoré cudzie zariadenia a za akých
podmienok môžu byť umiestňované na podperné body nadzemných vedení, pričom musia byť
nevyhnutne dodržané najmä podmienky pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku a údržbu elektrických
vedení VSD, a.s. Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu
„rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia“ odborne spôsobilým projektantom-
elektrotechnikom, ktorý bude zodpovedný za správnosť, úplnosť a celkové technické riešenie podľa
platných predpisov, noriem a technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
 

• Projektová dokumentácia (PD) musí byť spracovaná na úrovni realizačnej PD, pričom musí obsahovať
okrem iného: odsúhlasené štandardné technické riešenia montáže zariadení, križovanie vedení,
dispozičnú schému osadenia cudzieho zariadenia, polohopisnú situáciu obce so zakreslením podperných
bodov NN vedenia a rozsah jeho využitia pre potreby inštalácie VO, v prípade potreby aj prepočet
zaťaženia podperného bodu. Vedenia a zariadenia verejného osvetlenia je možné uchytiť max. 50 – 70 cm
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pod konzolou hlavného vedenia NN sústavy, pričom dĺžka výložníka vrátane svietidla je max.100cm, alebo
nad konzolovou hlavného vedenia NN sústavy, pričom dĺžka výložníka vrátane svietidla je max. 200cm
(v prípade ak je výložník dlhší ako 100cm musí realizačná PD obsahovať aj statické posúdenie podperného
bodu). Taktiež je potrebné zdokumentovať spôsob napojenia všetkých odberných miest slúžiacich pre
napojenie VO.
 

• Elektromerové rozvádzače žiadame umiestniť na mieste prístupnom pre našich pracovníkov aj v čase
neprítomnosti odberateľov t.j. na verejne prístupnom mieste – avšak mimo podperných bodov NN
vedenia. Meranie elektriny na všetkých odberných miestach na vymedzenom území VSD, a.s. musí byť
zásadne riešené v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v dokumente „Podmienky merania
elektriny“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk.
 

• Realizačná PD musí byť odsúhlasená zo strany VSD, a.s. a zaslaná na posúdenie výlučne v digitálnej
forme (*.pdf - skrátené názvy bez diakritiky). Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii s prílohami
v dig. forme, je možné podať cez portál eVSD na stránke www.vsds.sk, po zaregistrovaní a prihlásení sa do
Vášho účtu.
 

SÚHLASNÉ STANOVISKO S UMIESTNENÍM VEREJNÉHO OSVETLENIA NA PODPERNÉ BODY NN VEDENIA
BUDE ZO STRANY VSD, a.s., VYDANÉ AŽ NA ZÁKLADE POSÚDENIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
 

• V prípade rekonštrukcie alebo úprav verejného osvetlenia, pri ktorých dochádza k zmene vlastníctva
sústavy verejného osvetlenia nz obce na iný subjekt, musí mat nový vlastník sústavy verejného
osvetlenia uzatvorenú zmluvu o nájme podperných bodov nízkeho napätia za účelom umiestnenia
prvkov verejného osvetlenia na týchto podperných bodoch.
 

Pri inštalovaní zariadenia v majetku žiadateľa na podperné body elektrických vedení je potrebné
dodržiavať tieto zásady:
•  dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a to najmä ustanovenia § 8, § 15, § 19 a ďalšie. V
zmysle ustanovení § 4 a Prílohy č. 1 – Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia, III. časť –
rozdelenie technických zariadení elektrických, je distribučná sústava vyhradeným technickým zariadením
skupiny A, t.j. s vysokou mierou ohrozenia
•  dodržiavať ustanovenia STN 33 3300 Stavba vonkajších silových vedení
•  zariadenie musí vyhovovať STN EN 50160. V opačnom prípade v zmysle ustanovení § 31 ods. 1, písm. e)
Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, má prevádzkovateľ distribučnej
sústavy právo obmedziť alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda
vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu,
distribúciu elektriny pri odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky
elektriny a odberateľ nezabezpečí obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými podmienkami
•  na podperné body je dovolené upevňovať len normalizovanú výstroj, nosné konštrukcie (konzoly)
a upevňovacie svorky (objímky) vedení celoplastových samonosných káblov s nevodivým plášťom
o elektrickej pevnosti izolácie najmenej 1000 V, 50 Hz a káblových spojok
•  používať štandardizované armatúry a upínacie pásky, ktoré sú schválené vo VSD
•  používať len celoplastové samonosné káble
•  je zakázané navrtávať do stĺpov otvory
•  nesmie byť sťažený výstup montéra na stĺp, musí byť umožnená oprava a údržba elektrického vedenia
•  riešenie musí umožňovať práce pod napätím na vedení príslušnej napäťovej úrovne
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•  zariadenie žiadateľa môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa ustanovení § 12
a § 13 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
•  pri umiestňovaní zariadení musia byť dodržané platné STN, najmä zásady bezpečnosti práce, tak aby
nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej
prevádzky elektrických zariadení v majetku VSD, a.s.
•  práce v blízkosti elektrického zariadenia musia byť vykonané za účasti stavebného dozoru s príslušnou
odbornou spôsobilosťou a kvalifikáciou
•  práce na zariadení vo vlastníctve VSD, a.s. smú vykonávať iba organizácie, ktoré majú platné:
„Osvedčenie o absolvovaní školenia na práce vykonávane na elektrických inštaláciach pod napätím“
a „poverenie na práce vykonávane na elektrických inštaláciach pod napätím“
•  pri umiestňovaní cudzích zariadení na podperné body VSD musia byť použité typové riešenia VSD
•  zohľadniť statické pomery
 

Po odsúhlasení PD (spracovanej v zmysle vyššie uvedených podmienok) bude s obcou uzatvorená "Zmluva
o výpožičke", ktorou prenecháva VSD bezodplatne žiadateľovi podperné body nadzemného elektrického
vedenia, aby ich dočasne (v dohodnutej dobe) užíval za účelom umiestnenia zariadenia žiadateľa.
 

Zariadenie môže byť uvedené do prevádzky len pri dodržaní a rešpektovaní ustanovení vyhlášky
č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,
vykonaní skúšok podľa platných ustanovení a po úspešnej technickej obhliadke.
 

Po ukončení montážnych prác je nevyhnutné zvolať technickú obhliadku a prizvať zástupcov PDS - odd. 
Prevádzka sietí VN a NN región Stred - predložiť prevádzkovateľom distribučnej sústavy odsúhlasený
miestny prevádzkový predpis pre verejné osvetlenie, realizačnú projektovú dokumentáciu, správu
o odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia (OPOS), atesty a certifikáty od použitých komponentov.
 

VSD, a.s. nebude zodpovedať za škody na zariadení verejného osvetlenia, ktoré budú spôsobené pri
poruche a údržbe elektr. zariadenia.
 

Pri rekonštrukcii a oprave energetických zariadení spojených s demontážou a opätovnou montážou
vedenia a prvkov verejného osvetlenia hradí tieto náklady majiteľ zariadenia VO, resp. si ich zrealizuje
vlastnými kapacitami. O tejto skutočnosti musia byť obidve strany písomne vopred upovedomené.
 

Pred samotnou realizáciou žiadame predložiť na vyjadrenie projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby
vypracovanú autorizovaným projektantom a spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre
spracovanie projektovej dokumentácie v digitálnej forme (*.pdf). Žiadosť o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii prosíme zasielať na vzorovom  formulári, ktorý je k dispozícii na stránke www.vsds.sk.
 

V prípade, že pri realizácii verejného osvetlenia na zariadenia vo vlastníctve VSD, a.s. nebudú dodržané
predpísané podmienky v zmysle tohto vyjadrenia, VSD, a.s. bude požadovať bezodkladnú demontáž týchto
zariadení a to na náklady vlastníka verejného osvetlenia.
 

Vyjadrenie platí 1 rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov,
na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred
uplynutím doby jeho platnosti.
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GAZSI TIBOR
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN
a NN

ORUŽINSKÝ MATEJ, Ing.
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy
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