
1I0
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Váš list číslo/zo dňa: 379372/2015/23.11.2015

25170/2015/5100307795

Obecný úrad Petrovce
Petrovce 89
094 31 Petrovce

Naše číslo:

Vybavuje: Ing. Jozef Cihan

/cihanjozef@vsds.skTelef6nlE-mail:

MiestoIDátum: MI/25.11.2015

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o
pripojenie do distribučnej sústavy

Názov stavby: Kanalizácia a ČOV Petrovce - čerpacia stanica ČS3
Odberné miesto: Petrovce (Vranov), Petrovce, Č. parcely: 187/2

Odsúhlasený inšt. príkon: 1/ Neblokované elektrické spotrebiče
2/ Blokované akumulačné spotrebiče
3/ Blokované priamovýhrevné spotrebiče
4/ Tepelné čerpadlo

1,1 kW
OkW
OkW
OkW

1,1 kWSPOLU Pi:
existujúci odsúhlasený

Odsúhlasená maximálna rezer. kapacita pripojenia O kW 1,1 kW
Povolené istenie elektrickej prípojky OA 32 A
Povolená amperická hodn. hlavn. ističa pred elektromerom OA 3x13 A

Hlavný istič pred elektromerom musl mať vypínacíu charakteristiku typu "B".
Charakteristika iného priebehu rnusf byť vopred schválená prevádzkovaterom distribučnej
sústavy (PDS).

Napájacia trafostanica
Črslo NN vývodu
EIC

TS 1277-0003 TR 3/317 Petrovce
00001277 -S-J-ST -00003-N 1-002
24ZVS0000719287D

S pripojením uvedeného odberu súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:

1. Pripojenie nového odberu žiadame riešiť z podperného bodu, ktorý je súčasťou NN
nadzemného distribučného vedenia VSD, a.s. (viď príloha - Lokalita možného pripojenia).
Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia (OEZ) bude zabezpečené v skrini
SP do 100A (typ SPP2), ktorá bude súčasťou nízkonapäťovej (NN) prípojky (viď príloha:
Spôsob pripojenia) umiestnenej na podpernom bode NN nadzemného distribučného
vedenia VSD, a.s. Istenie v prípojkovej skrini (SP do 100A) bude zabezpečené
samostatnými poistkovými článkami v zmysle štandardov VSD, a.s.

2. Elektromerový rozvádzač (RE) žiadame umiestniť na mieste prístupnom pre
pracovníkov energetiky aj v čase neprítomnosti odberateľov t.j. na verejne prístupnom
mieste (napr. v oplotení, pred oplotením, vedl'a podperného bodu, v zelenom páse).

3. Realizácia odberného el. zariadenia a meranie dodávky (spotreby) elektriny všetkých
odberných miest elektriny v zásobovacej oblasti VSD, a.s. musí byť zásadne riešené
v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v dokumente "Podmienky merania
elektriny" a "Riešenie nových elektrických prípojok NN", ktoré sú zverejnené na našom
webovom sídle www.vsds.sk.

4. Majetkové rozhranie Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy (PDS) - žiadatel'
o pripojenie (investor): Zariadenie PDS bude končiť poistkovou skrinkou SPP2 (vrátane).
Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do
elektromerového rozvádzača (RE) (odberné elektrické zariadenie).

5. V zmysle ustanovení §39 zákona Č. 251/2012 Z.z. Vám oznamujeme, že naša
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spoločnosť, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečí realizáciu a napojenie poistkovej skrinky SPP2.

6. Náklady spojené s realizáciou odberného el. zariadenia vrátane úprav na umiestnenie určeného meradla
(napojenie a osadenie elektromerového rozvádzača) zabezpečuje odberateľ elektriny na vlastné náklady.

7. Žiadame dodržať hodnoty max. schválených istení.

8. Pri realizácii nového elektrického zariadenia žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z.
o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, veci,
majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

9. Po zrealizovaní odberného el. zariadenia a RE Vás žiadame dať vypracovať oprávnenej organizácii Prvú
odbornú prehliadku a skúšku (revíznu správu) odberného el. zariadenia vrátane RE.

10. Pred pripojením nového odberného miesta t.j. po zrealizovaní odberného el. zariadenia vrátane RE je
žiadatel' povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení.

V zmysle platnej legislatívy je potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy
(zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku
účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva združenej dodávke elektriny, atd.) ešte pred pripojením nového
odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené.

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára
spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného
elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnutel'nosti
(napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnutel'nosti.

11. Uzavretie Zmluvy o pripojení s VSD, a.s. môže pre vlastníka pripájaného odberné ho elektrického zariadenia
sprostredkovať vybraný dodávateľ elektriny, alebo vlastník pripájaného zariadenia môže uzatvoriť Zmluvu
o pripojení so spoločnosťou VSD, a.s. osobne na regionálnom Klientskom centre (KC).

12. K uzatvoreniu Zmluvy o pripojenf do distribučnej sústavy NN je potrebné zo strany žiadatera predložif:
• platné vyjadrenie PDS - tento list
• platnú správu o odbornej prehliadke a skúške odbemého elektrického zariadenia vrátane

elektromerového rozvádzača
• doklad o vlastnfckom vzťahu k pripájanému zariadeniu - napriklad list vlastnfctva nie starší ako 30

kalendárnych dni Oeakceptovaný výpis z www.katasterportal.sk). Doklady slúžiace na preukázanie
vlastnfckeho vzťahu sú upravené v Prevádzkovom poriadku spoločnosti VSD, a.s., ktorý je zverejnený
na našom webovom sfdle www.vsds.sk

13. Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadatel'a o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie
maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za
pripojenie je určená podľa výšky amperickej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom na základe
rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý určuje pevné ceny za pripojenie do
distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej
sústavy na napäťovej úrovni NN je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk alebo na ktoromkoľvek
Klientskom centre (KC).

14. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívatel'mi distribučnej sústavy vymedzuje prevádzkový
poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

15. Toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad k územnému rozhodnutiu, stavebnému povoleniu resp. ohláseniu
drobnej stavby. K výstavbe na danej nehnuteľnosti nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti
výhrady ak budú splnené všetky podmienky uvedené v tomto liste.

Vyjadrenie platf 6 mesiacov, pričom aj pred uplynut fm tejto lehoty stráca platnosf v prfpade zmeny údajov, na
základe ktorých bolo vydané. O predlženie platnosti vyjadrenia je možné pfsomne požiadaf pred uplynutfm
doby jeho platnosti.
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Ľudovít Džubák
vedúci technik - distribučné služby
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Ing. Jozef Ci han
technik NN - distribučné služby
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Príloha: Spôsob pripojenia
Spôsob pripojenia odberného elektrického zariadenia (DEZ)
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Príloha: Lokalita možného ri oienia
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Dátum: 25.11.2015 Vektorová katastrálna mapa: . bl'ky Ortofotomapa II:> Eurosensa, s.r.o.
C>Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenske, repu I clPrispievatelia OpenStreetMap

Ortofotomapa clGeodis Slovakia, s.r.o.


