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Príloha 1:
Súpis požadovaných dokladov k Zmluve o vykonaní preložky, ktoré je potrebné odovzdať prevádzkovateľovi pred začiatkom realizačný prác
Názov dokladu
Poznámka
1. 1 ks Stavebné povolenie
(originál, resp. overená kópia)
1 ks PD potvrdená stavebným úradom
2.
(originál, resp. overená kópia)
1 ks Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie
3.
(kópia – len v prípade VN, TS)
1 ks PD potvrdená akredit. subjektom
4.
(kópia – len v prípade VN, TS)
Kópie vyjadrenia dotknutých orgánov, organizácií
5.
a správcov sietí vyplývajúcich zo stavebného povolenia
Súpis dotknutých pozemkov
6.
(podľa vzoru prevádzkovateľa)
Predbežný GP trasy/situovania energetických zariadení, spracovaný autorizovaným
7.
geodetom KN C,E
8.

Doklady k majetkovoprávnemu vyrovnaniu:

9.

Budúca ZoVB
x

ZoVB

x

LV

x

KZ

x

.

x
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Vysvetlenie k obsahu dokladovej časti Zmluvy o vykonaní preložky
1. Stavebné povolenie
Originál alebo úradne osvedčená kópia právoplatného a platného stavebného povolenia na stavbu zariadení. V prípade, že v stavebnom povolení
sú uvádzané parcelné čísla dotknutých pozemkov, tieto musia byť uvedené správne a v súlade s uzatvorenými majetkovoprávnymi zmluvami
a s grafickou časťou stavebného povolenia (potvrdenej PD).
2. PD potvrdená stavebným úradom
Originál projektovej dokumentácie stavebných objektov prevádzkovateľa potvrdený stavebným úradom alebo úradne osvedčená kópia PD.
3. Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie
Ak je súčasťou projektovej dokumentácie zariadení prevádzkovateľa vyhradené technické elektrické zariadenie skupiny A (napr. VN vedenie
a trafostanica, výmena transformátora), je žiadateľ povinný doručiť prevádzkovateľovi originál odborného stanoviska k dokumentácii, ktorým sa
posudzuje konštrukčná dokumentácia. Vydáva ho akreditovaný subjekt v zmysle § 5 ods. 3 a ods. 4 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky 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. Ak sú súčasťou projektovej dokumentácie zariadení prevádzkovateľa len elektrické vedenia nízkeho napätia, odborné stanovisko
akreditovaného subjektu k dokumentácii, ktorým sa posudzuje konštrukčná dokumentácia, nie je potrebné.
4. PD potvrdená akreditovaným subjektom
Originál, resp. overená kópia PD konštrukčnej dokumentácie potvrdená odtlačkom pečiatky akreditovaného orgánu podľa § 5 ods. 3 a ods. 4 vyhl.
MPSVaR č. 508/2009. PD konštrukčnej dokumentácie je neoddeliteľnou súčasťou Osvedčenia konštrukčnej dokumentácie. Ak sú súčasťou projektovej
dokumentácie zariadení prevádzkovateľa len elektrické vedenia nízkeho napätia, odborné stanovisko akreditovaného subjektu k dokumentácii, ktorým
sa posudzuje konštrukčná dokumentácia, nie je potrebné.
5. Kópie vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov sietí
Vyjadrenia ostatných dotknutých orgánov a organizácií vyplývajúcich zo stavebného povolenia.
6. Súpis dotknutých pozemkov (podľa vzoru prevádzkovateľa)
Súpis zaťažených nehnuteľností plánovaných distribučných zariadení (parcelné číslo, katastrálne územie, register katastra
nehnuteľností, meno a adresa vlastníka) spracovaný do štandardného formuláru *.xls, ktorý bude žiadateľovi poskytnutý v čase
žiadosti o splnomocnenie.
Súpis dotknutých pozemkov musí byť v súlade s vydaným stavebným povolením a so zabezpečenými právami k pozemkom
a nehnuteľnostiam.
7. Predbežný GP trasy/situovania energetických zariadení
Predbežný GP trasy/situovania energetických zariadení, spracovaný autorizovaným geodetom (reg. C, E), ktorý bol podkladom pri identifikácii
pozemkov a pri následnom uzatváraní iných práv k nehnuteľnostiam. Dotknuté parcely podľa predbežného GP musia byť v súlade so súpisom
pozemkov.
V prípade, že predmetom PD je aj distribučná TS, súčasťou musí byť detail osadenia TS na odčlenenom pozemku. Detail musí obsahovať kótovanie
stavebnej časti TS od hraníc pozemkov, kóty navrhovanej uzemňovacej siete od stavebnej časti TS a hraníc odčleneného pozemku a naznačené miesta
vstupov káblových vedení do TS.
8. Podklady k majetkovoprávnemu vysporiadaniu
Doklady majetkovoprávneho vysporiadaniu vzťahu prevádzkovateľa k zaťaženým nehnuteľnostiam.
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