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Zásady poskytovania distribučných zariadení VSD 

 

1.  Žiadateľom o poskytnutie zariadenia - fyzickej infraštruktúry /FI/ v majetku/správe VSD pre 
účely budovania vysokorýchlostnej siete (ďalej len siete) môže byť iba „Podnik“ v zmysle 
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej 
len zákon). 

 
2.  Žiadateľ musí predložiť potvrdenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií 

a poštových služieb (ďalej len ako úrad) že žiadateľ je podnikom v zmysle Zákona 351/2011 
Z.z. (t.zn. splnenie si oznamovacej povinnosti v zmysle § 15 zákona č. 351/2011 Z.z.)  nie 
staršie ako 3 mesiace.  

 
3. Podnik môže umiestňovať svoje telekomunikačné zariadenia výlučne len na zariadeniach 

VSD, ktoré sú FI v zmysle zákona. 
 
4.  VSD poskytne svoju FI Podniku na účely budovania vysokorýchlostnej siete na základe 

zmluvy a za odplatu vo výške určenej v zmysle platného Cenníka služieb VSD. 
 
5.  VSD si vyhradzuje právo posudzovať technickú uskutočniteľnosť poskytnutia svojej FI pre 

účely budovania vysokorýchlostnej siete Podniku na základe svojich verejne dostupných 
technických podmienok poskytovania infraštruktúry VSD, s rešpektovaním zaistenia 
technickej vhodnosti FI, ku ktorej žiada Podnik prístup, dostatočného priestoru pre montáž 
a prevádzkovanie zariadení Podniku, zaistenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky 
distribučných zariadení, ako aj uskutočňovania prác spojených s prevádzkou a údržbou 
zariadení vykonávaných bežným štandardom VSD. 

 
7. V zmysle ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
VSD neumožňuje využívanie svojej FI pre budovanie siete vonkajším (nadzemným) vedením, 
majúcej charakter líniovej stavby v zastavanom území obce. 

 
8. Každé využitie FI Podnikom je podmienené vypracovaním a predložením  predmetnej 

projektovej dokumentácie /PD/ Podniku na schválenie zo strany VSD. Predložená PD musí 
byť vypracovaná v tej miere detailnosti, že bude preukázané splnenie technických 
podmienok poskytovania infraštruktúry VSD. Technická dokumentácia osadenia 
vedenia/zariadenia Podniku na vzdušnom vedení VN má byť posúdená v zmysle ust. § 5 ods. 
3 vyhlášky 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. Práce podľa PD nie je možné  na FI, bez súhlasného stanoviska VSD 
k PD a bez predchádzajúceho predloženia právoplatného rozhodnutia miestne príslušného 
stavebného úradu o umiestnení alebo povolení stavby a splnenia podmienok oprávnenosti 
realizácie stavby, najmä v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
9.  PD Podniku pre budovanie siete musí byť vypracovaná v súlade s platnou legislatívou 

Slovenskej republiky a platnými príslušnými STN EN, ako aj technickými podmienkami 
poskytovania infraštruktúry VSD stanovenými pre využívanie FI pre účely budovania siete. 
Po realizácii osadenia siete/zariadenia Podniku na vzdušnom vedení VN, Podnik zabezpečí 
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na vlastné náklady vykonanie Odbornej prehliadky a odbornej skúšky a Úradnej skúšky 
v zmysle ustanovení §12 a §13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.. 

 
10. VSD si vyhradzuje právo udelenia časovo obmedzenej platnosti súhlasu pre využívanie 

svojej FI z dôvodu jej plánovanej/pripravovanej úpravy, resp. demontáže. Obmedzenie 
platnosti bude určené v zmluve. 

 
11. VSD považuje všetku svoju FI vyhotovenú ako vonkajšie vedenie na podperných bodoch 

ako dočasné zariadenie určené na demontáž (kabelizáciu) so všetkými dopadmi na sieť 
Podniku umiestnenú na týchto podperných bodoch. 

 
12.Podnik musí mať vypracované a pravidelne aktualizované miestne prevádzkové pravidlá pre 

prevádzku a údržbu svojho zariadenia inštalovaného na FI, (ďalej len ako MPP), ktoré 
požadujeme predložiť na schválenie VSD. 

 
13.Pracovníci Podniku alebo konajúci v mene Podniku  vykonávajúci  montáž, prevádzku a 

údržbu zariadení podniku na FI musia byť odborne spôsobilí na výkon práce v zmysle 
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., čo je oprávnený zástupca VSD oprávnený preveriť pri každom 
vstupe pracovníka Podniku do objektu/ na FI VSD. 

 
14.Pracovníci Podniku alebo konajúci v mene Podniku  vykonávajúci  montáž, prevádzku a 

údržbu zariadení podniku na FI musia byť preukázateľne vyškolení povereným pracovníkom 
VSD o pravidlách BOZP a PO na FI a v objektoch VSD. Predmetné školenie zabezpečí VSD na 
požiadanie Podniku a za úhradu.  

 
15.Odstraňovanie porúch na sieti/zariadení Podniku nemá prednosť pred obnovením 

distribúcie elektrickej energie. Odstraňovaním porúch na sieti/zariadení Podniku nesmie byť 
narušená plynulosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny. 

 
16.Výstavba, montáž, prevádzka, kontrola, či údržba siete/zariadení Podniku nesmie byť 

podmienená vypnutím zariadení VSD spôsobujúcim prerušenie distribúcie elektrickej 
energie, resp. vytvorením mimoriadne nepriaznivého stavu v zabezpečení spoľahlivosti 
distribúcie elektrickej energie v distribučnej sústave VSD. 

 


