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Príloha 2:
Súpis požadovaných dokladov k Zmluve o vykonaní preložky, ktoré je potrebné odovzdať pred uvedením zariadenia do prevádzky
Názov dokladu
Poznámka
1. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí stavby nového preloženého elektroenergetického
zariadenia
Kolaudačné rozhodnutie
2.
(Originál, resp. overená kópia)
Osvedčenie o úradnej skúške pre vyhradené technické zariadenia skupiny A
3.
(Originál, resp. overená kópia)
Záznam o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia
4.
(Originál)
Technická dokumentácia použitých zariadení – typové skúšky, návody a prevádzkové predpisy na obsluhu
5.
a údržbu dodaných zariadení v slovenskom alebo českom jazyku
Doklady o kontrole prác, ktoré boli počas realizácie preložky zakryté alebo sa stali neprístupnými
6.
(fotokópia listu zo stavebného denníka)
Plán skutočného vyhotovenia – projektová dokumentácia overená zhotoviteľom
7.
(originál alebo úradne osvedčená kópia)
Porealizačné geodetické zameranie spracované oprávnenou osobou vo formáte
8.
dgn - 1 x v papierovej forme, 1 x v digitálnej forme
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Vysvetlenie k obsahu dokladovej časti Zmluvy o vykonaní preložky
pred uvedením zariadenia do prevádzky
1. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí nového preloženého elektroenergetického zariadenia v prípade, ak vykonaním preložky žiadateľ poveril tretiu osobu
ako jej zhotoviteľa (úradne osvedčená kópia).
2. Kolaudačné rozhodnutie
Originál alebo úradne osvedčená kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu zariadení v zmysle Zmluvy o vykonaní preložky.
V prípade, že v kolaudačnom rozhodnutí sú uvádzané parcelné čísla dotknutých pozemkov, tieto musia byť uvedené správne a v súlade s uzatvorenými
majetkovoprávnymi zmluvami.
3. Osvedčenie o úradnej skúške pre vyhradené technické zariadenia skupiny A vykonanej akreditovaným subjektom podľa §12 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 (originál alebo úradne osvedčená kópia).
4. Záznam o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického alebo tlakového alebo zdvíhacieho alebo plynového zariadenia vykonanej
podľa §13 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 (originál alebo úradne osvedčená kópia).
5 Technická dokumentácia použitých zariadení – typové skúšky, návody a prevádzkové predpisy na obsluhu a údržbu dodaných zariadení v slovenskom
alebo českom jazyku a podklady pre doplnenie miestnych prevádzkových predpisov.
6. Doklady o kontrole prác, ktoré boli počas realizácie preložky zakryté alebo sa stali neprístupnými (fotokópia listu zo stavebného denníka).
7. Plán skutočného vyhotovenia – projektová dokumentácia overená zhotoviteľom (originál alebo úradne osvedčená kópia).
8. Porealizačné geodetické zameranie spracované oprávnenou osobou vo formáte dgn - 1 x v papierovej forme, 1 x v digitálnej forme.
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