UMIESTŇOVANIE PRVKOV VEREJNÉHO OSVETLENIA
na podperné body nadzemných vedení Východoslovenskej distribučnej, a. s.
Východoslovenská distribučná, a. s. (VSD), ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy na
území Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja, v zmysle zákona c. 251/2012 Z .z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vlastník distribučnej sústavy si vyhradzuje
právo určovať technické podmienky pre umiestňovanie cudzích zariadení na podperných bodoch
nadzemných elektrických vedení vo vlastníctve VSD.
Pri umiestňovaní prvkov verejného osvetlenia na podperné body nadzemných elektrických vedení
nízkeho napätia je zároveň bezpodmienečne nutné rešpektovať technické podmienky VSD, týkajúce sa
najmä spôsobu umiestnenia, uchytenia jednotlivých prvkov na podperné body a ich veľkostných
parametrov, s prihliadnutím na statické pomery a na podmienky bezpečnej prevádzky distribučnej
sústavy. A to najmä podmienok pre umiestňovanie vedení a zariadení verejného osvetlenia
s odsúhlaseným typom uchytenia, max. 70 cm pod konzolou hlavného vedenia a s dĺžkou výložníka
max. 100 cm vrátane svietidla.
Je tiež nutné zaručiť bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny a dostatočnú mieru ochrany života,
zdravia a majetku osôb. Tieto podmienky musia byť dodržané tak pri inštalácii prvkov sústavy
verejného osvetlenia, ako aj počas celej doby využívania podperných bodov na umiestnenie sústavy
verejného osvetlenia.
Podrobné technické podmienky pre umiestnenie prvkov sústavy verejného osvetlenia môže obec
získať na základe písomnej žiadosti, ktorá bude individuálne posúdená s prihliadnutím na bezpečnosť
prevádzky distribučnej sústavy, technický stav jestvujúcich podperných bodov a ich budúce zaťaženie,
rozsah a parametre prvkov verejného osvetlenia a predpokladané časové obdobie užívania podperných
bodov.
Obec je povinná predložiť na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia vyhotovenú
v súlade s technickými podmienkami a platnou legislatívou a následne uzatvoriť Zmluvu o výpožičke
podperných bodov nadzemného vedenia. V prípade ak je dodávateľom služby verejného osvetlenia
tretia osoba, je povinná uzatvoriť Zmluvu o nájme v zmysle platného cenníka služieb VSD.
Všetky práce pri projektovaní, výstavbe a následnej prevádzke a údržbe verejného osvetlenia musia
byť vykonávané odborne spôsobilými osobami, najmä osobami disponujúcimi platným osvedčením
o absolvovaní školenia na práce vykonávané na elektrických inštaláciách pod napätím a poverením na
práce vykonávané na elektrických inštaláciách pod napätím, vydaným VSD. V prípade porušenia
stanovených technických podmienok bude VSD požadovať demontáž osvetľovacej sústavy alebo jej
jednotlivých prvkov, a to na náklady vlastníka/prevádzkovateľa sústavy verejného osvetlenia.

