Preložka elektroenergetických zariadení
3. krok
Žiadateľ

4. krok
Žiadateľ

Podať žiadosť o vykonanie
preložky

Vypracovať projektovú
dokumentáciu v súlade so
stanoviskom k vykonaniu
preložky

Podať žiadosť o vyjadrenie
k projektovej dokumentácii

8. krok
Žiadateľ

6. krok
Žiadateľ

Západoslovenská distribučná (ZSD)

1

2

3

4

Splniť podmienky Zmluvy
o vykonaní preložky

MAX. do 60 dní odo dňa
podpísania zmluvy ZSD

MAX. do 3 rokov odo dňa podpisu
zmluvy Žiadateľom

5

6

Realizácia

Upozornenie:
V súlade s podmienkami Zmluvy
o vykonaní preložky Žiadateľ:
– minimálne 10 dní vopred
oznámi ZSD začiatok
výkonu prác, ktoré môžu
vykonávať výlučne osoby so
zodpovedajúcou odbornou
spôsobilosťou,
– požiada o kontrolu prác pred ich
zakrytím.

8

10

7

9

MAX. do 30/60 dní od podania
žiadosti

MAX. do 30 dní od podania
žiadosti o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii

2. krok
Západoslovenská
distribučná

5. krok
Západoslovenská
distribučná
Odoslať Zmluvu
o vykonaní preložky

MAX. do 30 dní odo dňa
doručenia podpísanej zmluvy
Žiadateľom

7. krok
Západoslovenská
distribučná
Odoslať stanovisko
k projektovej dokumentácii
pre stavebné povolenie

11. krok
Žiadateľ
Kolaudácia stavby

Upozornenie:
V súlade s podmienkami Zmluvy
o vykonaní preložky Žiadateľ:
- požiada o vystavenie Plnomocenstva na
zastupovanie ZSD,
- zabezpečí stavebné povolenie (alebo iné
povolenie na výstavbu),
- zabezpečí majetkovoprávne
vysporiadanie dotknutých pozemkov
v prospech ZSD,
- odovzdá predrealizačné Doklady.

Upozornenie:
Stanovisko k projektovej
dokumentácii pre stavebné
povolenie bude zaslané po podpise
Zmluvy o vykonaní preložky.

Upozornenie:
Lehota pre odoslanie stanoviska
ZSD závisí od náročnosti
technického riešenia preložky.

Odoslať stanovisko
k vykonaniu preložky

10. krok
Žiadateľ

Doručiť podpísanú Zmluvu
o vykonaní preložky

Žiadateľ o preložku

1. krok
Žiadateľ

11

12

MAX. do 30 dní odo dňa vydania
potvrdenia o splnení podmienok ZSD
MAX. do 30 dní odo dňa
doručenia všetkých Dokladov
uvedených v Zmluve o vykonaní
preložky

9. krok
Západoslovenská
distribučná
Potvrdiť prevzatie
predrealizačných dokladov
(pred začatím prác na
realizácii preložky)

12. krok
Západoslovenská
distribučná
Prevziať preložené
zariadenia a uviesť do
prevádzky

Preložky elektroenergetických zariadení – kroky Žiadateľa
1. krok Žiadateľ
Podať žiadosť o vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia
Podajte žiadosť o vykonanie preložky:
• Vyplňte formulár žiadosti o vykonanie preložky, ktorý nájdete na www.zsdis.sk;
• Priložte prehľadný situačný plán polohy objektu vrátane parcelných čísel pozemkov a názvov ulíc (odporúčame
zakresliť všetky susedné objekty);
• Žiadosť s prílohou pošlite e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná,
a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
Do 30 dní (v prípade zložitejšieho technického riešenia do 60 dní) od doručenia vašej žiadosti vám pošleme stanovisko
k vykonaniu preložky, ktoré bude obsahovať technické podmienky preložky, ktoré pre vás budú podkladom na
vypracovanie projektovej dokumentácie.
3. krok Žiadateľ
Vypracovať projektovú dokumentáciu v súlade so stanoviskom k vykonaniu preložky
V zmysle nášho stanoviska k vykonaniu preložky vypracujte projektovú dokumentáciu preložky:
• pre územné rozhodnutie, ak stavba podlieha územnému konaniu,
• pre stavebné, resp. zlúčené územné a stavebné konanie, ak stavba podlieha stavebnému konaniu, v rozsahu
realizačnej dokumentácie.
Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle „Štandardov projektovej dokumentácie“ a „Zásad budovania
a prevádzkovania vzdušných a káblových NN/VN sietí a distribučných transformačných staníc“,
zverejnených na www. zsdis.sk.
Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná na podklade geodetického zamerania územia dotknutého preložkou
a musí obsahovať:
• situačné výkresy existujúcich a prekladaných distribučných rozvodov a zariadení;
• situačný výkres osadenia navrhovaných stavebných objektov;
• vyznačenia ochranných pásiem elektroenergetických zariadení;
• jednopólové schémy zapojenia;
• a iné súvisiace výkresy a detaily.
Vypracovanú projektovú dokumentáciu s nami odkonzultujte a požadované úpravy zapracujte v zmysle našich
požiadaviek.
4. krok Žiadateľ
Podať žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
Podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
•
•
•

Vyplňte formulár žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii, ktorý nájdete na www.zsdis.sk;
Priložte finálnu projektovú dokumentáciu, ktorú ste spracovali v zmysle vyššie uvedených odporúčaní;
Žiadosť s prílohou pošlite na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Do 30 dní od doručenia vašej žiadosti vám pošleme Zmluvu o vykonaní preložky.
Upozornenie:
Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie bude zaslané po podpise Zmluvy o vykonaní preložky.
6. krok Žiadateľ
Doručiť podpísanú Zmluvu o vykonaní preložky
2 podpísané exempláre Zmluvy o vykonaní preložky pošlite poštou do 60 kalendárnych dní odo dňa podpisu ZSD
na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
8. krok Žiadateľ
Splniť podmienky Zmluvy o vykonaní preložky
Naplňte podmienky definované v Zmluve o vykonaní preložky:
• Požiadajte o vystavenie Plnomocenstva na zastupovanie ZSD;
• Zabezpečte stavebné povolenie (alebo iné povolenie na výstavbu);
• Zabezpečte majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu k nehnuteľnostiam dotknutých preložkou v prospech ZSD;
• Odovzdajte kompletné predrealizačné Doklady, preukazujúce splnenie podmienok stanovených v Zmluve
o vykonaní preložky.
V daných záležitostiach kontaktujte osobu uvedenú v Zmluve o vykonaní preložky.
Splnenie stanovených podmienok zo Zmluvy o vykonaní preložky preukážte doručením dokladov preukazujúcich ich
splnenie najneskôr v lehote 3 rokov odo dňa účinnosti Zmluvy o vykonaní preložky.
10. krok Žiadateľ
Realizácia
Zabezpečte fyzickú realizáciu preložky elektroenergetického zariadenia. Realizáciu ste oprávnení začať až po vystavení
Potvrdenia našej spoločnosti o odovzdaní a prevzatí predrealizačných dokladov, v zmysle Zmluvy o vykonaní preložky.
Pri realizácii dodržiavajte podmienky stanovené v zmluve:
• Minimálne 10 dní vopred nám oznámte začiatok výkonu prác (práce môžu vykonávať výlučne osoby so
zodpovedajúcou odbornou spôsobilosťou);
• Požiadajte nás o kontrolu prác pred ich zakrytím;
• Po zrealizovaní preložky nám odovzdajte porealizačné doklady.
11. krok Žiadateľ
Kolaudácia stavby
Po vykonaní preložky nám odovzdajte dokumentáciu a podklady. Kolaudácia stavby na preložené elektroenergetické
zariadenia musí byť v súlade so Zmluvou o vykonaní preložky.

