ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PODPERNÝCH BODOV
č. Z -D -2 0 1 8-000889-00
u zatvoren á v zm ysle § 659 a nasl. O bčianskeho záko nníka
(ď alej ako „zm lu va“ )

PožičiavateP:
S tred o slo ven ská d istrib u č n á, a.s.
Sídlo:
Pri R ajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
B ankové spojenie:
Č íslo účtu:
IBAN:
S W IFT:
í
IČO:
36442151
IČ DPH:
S K 2 0 2 2 187453
Z ap ísan ý v:
O bchodný register O kresného súdu Žilina, O ddiel: Sa, V ložka č.: 10514/L
Zastúpený:
Mgr. Ing. M arek Š trpka - gen erá lny riaditeľ
O soba oprávnená konať vo veciach zm luvy: Ing. Jana Živčicová - technik správy siete
tel. 0918 730 692, e-m ail: ja na.zivcicova@ ssd.sk

ďalej iba „p o ž ič ia v a te ľ

Vypožičiavatef:
O b ec Pravenec
Sídlo:
B ankové spojenie:
Č íslo účtu IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpený:

P ravenec 208, 972 16 Pravenec

00318434
Nie je platiteľom DPH
Ing. R óbert M ikulášik - starosta obce

O soba oprávnená kona ť vo veciach zm luvy: Ing. R óbert M ikulášik - starosta obce,
tel. +421 46 544 11 22, +421 917 909 303, ocup rave nec@ ston lin e.sk
ď alej iba „vypožičiavate!’“

I.

Účel zmluvy
1.

Účelom tejto zm luvy je vypožičanie podperných bodov (stĺpov) elektrických vede ní uvedených
v článku II. tejto zm luvy, ktoré sú vo vlastn íctve požičiavateľa, za účelom um iestnenia zariadení
vypožičiavateľa vedenia, svietidiel a rozvádzačov verejn ého osvetlenia, vedenia
a reproduktorov obe cného rozhlasu, zariadenia bezdrôtového rozhlasu, za podm ienok
uvedených v tejto zm luve.

II.
Predmet zmluvy
1.

Predm etom tejto zm luvy sú podperné body v počte 122 ks, ktoré sú vo vla stn íctve požičiavateľa
a ktorých vyzna čenie a nákres tvorí Prílohu č. 1 k tejto zm luve, a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zm luvy, postavené v obci Pravenec, katastrálne územ ie Pravenec, ktoré bude vypožičiavate!’
skutočne vyu žíva ť len za účelom prevádzky svojich zariadení uvedených v článku I. tejto zm luvy
a požičiavateľ sa za väzuje mu to um ožniť za podm ienok uvedených v článku III. tejto zm luvy.
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III.
Spôsob používania podperných bodov vypožičiavatefom - technické podmienky
1.

2.

3.

V ypožičiavate!’ sa zaväzuje, že predm et zm luvy bude používať spôsobom , ktorý je definovaný
v záväzných V šeobecných a technických podm ienkach, ktoré sú Prílohou č. 2 k tejto zm luve a
ktorá tvorí je j neoddeliteľnú súčasť.
Predm etom tejto zm luvy je aj akceptácia nových záväzných V še obecných a technických
podm ienok zo strany V yp ožičiavateľa účinných ku dňu podpisu tejto zm luvy. T ie to V šeobecné
a technické podm ienky sú prílohou tejto zm luvy a sú je j neo ddeliteľnou súčasťou.
V yp o žičia va te ľ podpisom tejto zm luvy berie na vedo m ie aktuálne znenie V še obecných a
technických podm ienok a zaväzuje sa, že v prípade a k um iestnenie nam ontovaných zariadení
V yp ožičiavateľa nespĺňa súčasné V še obecné a technické podm ienky, ktoré sú prílohou tejto
zm luvy, je V yp ožičiavateľ povinný pri najbližšej rekonštrukcii um iestnenie týchto zariadení
zosúladiť so súčasne platným i V še obecným i a technickým i podm ienkam i. V prípade
nedodržania V šeobecných a technických podm ienok účinných ku dňu podpisu tejto zm luvy po
uplynutí tejto lehoty, je Požičiavate!' oprávnený okam žite odstúpiť od Zm luvy. O dstú penie od
Zm luvy je účinné je h o doručením V ypožičiavateľovi. D oručením sa rozum ie najneskô r tretí deň
po odo slan í ozná m en ia o odstúpení
V prípade, že dôjde k porušeniu V še obecných a technických podm ienok vypožičiavateľom ,
s výnim kou uvedenou v článku III. bode 2 tejto Zm luvy a vypožičia vate ľ nevykoná nápravu ani
po výzve požičiavateľa v prim eranej (m inim álne 7 dňovej) lehote, ktorú mu požičiavate!’
poskytne na nápravu, je požičiavate!’ oprávnený okam žite o dstúpiť od zm luvy. O dstúpenie od
zm luvy je účinné je h o doručením vypožičiavateľovi. D oručením sa rozum ie n ajneskô r tretí deň
po odo slan í ozná m en ia o odstúpení.

IV.
Cena za výpožičku
1.

V zm ysle § 659 O bčianskeho zákon níka touto zm luvou vzniká vypožičia vate ľo vi právo predm et
zm luvy uvedený v článku II. tejto zm luvy po dobu dohodnutú v článku V. tejto zm luvy bezplatne
užívať.

V.
Dĺžka trvania výpožičky a jej ukončenie
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Zm luvné stran y sa dohodli, že výpožička začína dňom účinnosti tejto zm luvy a uzatvára sa na
dobu neurčitú.
Zm luvu m ožno ukončiť:
dohodou,
výpoveď ou oboch zm luvných strán, aj bez uvedenia dôvodu,
okam žitým odstúpením požičiavateľa od zm luvy v zm ysle čl. III. bodu 2 a v zm ysle čl.
V. bodu 4 tejto zm luvy.
Z m luvné stran y sa dohodli na výpovednej lehote 3 m esiace pre obidve zm luvn é strany.
V ýp ovedná lehota začína plynúť prvým dňom m esiaca nasledujúceho po m esiaci, v ktorom bola
výpoveď druhej zm luvnej strane doručená. V ýp ožička končí uplynutím výpovednej lehoty.
V prípade, že vypožičia vate ľ hrubo porušuje záväzky vyplývajú ce z tejto zm luvy, (napr.
neplnenie člá nku III. a pod.) m ôže požičiavateľ od tejto zm luvy okam žite písom ne odstúpiť.
P ožičiavateľ je oprávnený od tejto zm luvy okam žite písom ne odstúpiť, ak dôjde k likvidácii
podperného bodu elektrického vedenia.
V prípade, že vypožičia vate ľ sa rozhodol ukončiť túto zm luvu dohodou (form ou písom ného
očíslo vaného dodatku k tejto zm luve), je povinný túto skutočno sť o zná m iť požičiavateľovi
najneskô r 1 m esiac vopred.
Po ukončení výpožičky sa odovzdanie predm etu výpožičky späť požičiavateľovi m usí uskutočniť
do 30 kalendárnych dní od ukončenia trvania výpožičky v pôvodnom stave spôsobilom na
ď alšie užívanie. O dovzdávanie zariadenia sa m usí uskutočniť za prítom nosti oboch zm luvných
strán a o je h o výsledku sa spíše zápis. A k vypožičia vate ľ nezdem ontuje svoje za riad enie do 30
kalendárnych dní po ukončení výpožičky, je požičiavateľ oprávne ný d e m ontova ť zariadenie
vypožičia vate ľa na náklady vypožičia vate ľa a vyzvať ho na prevzatie tohto zariadenia.
P ožičiavateľ v takom prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú na zariad ení vypožičiavateľa.
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7.

8.

9.

10.

V prípade rekonštrukcie vedenia je požičiavate!’ povinný písom ne alebo m ailom na adresu
uvedenú v záhlaví tejto zm luvy, najneskô r 1 m esiac vopred, oznám iť túto skutočnosť
vypožičiavateľovi. V ypožičiavate!’ je povinný za be zpečiť na vlastné náklady dem ontáž a
opätovnú m ontáž svojho zariadenia po ukončení rekonštrukcie..
V prípade rušenia (trvalej dem ontáže) podperných bodov, ktoré sú predm etom zm luvy,
z dôvo dov na strane požičiavateľa, je požičiavate!’ povinný písom ne alebo m ailom na adresu
uvedenú v hlavičke tejto zm luvy, n ajneskô r 3 m esiace vopred, o zná m iť túto skutočnosť
vypožičiavateľovi. V yp ožičiavateľ je povinný odstrániť svoje zariadenia z príslušných
podperných bodov do 3 m esiacov odo dňa doručen ia písom ného oznám enia podľa prvej vety
tohto bodu, ak sa zm luvné strany písom ne nedohodnú inak. Z m luvné strany sa dohodli, že
v prípade rušenia (trvalej dem ontáže) podperných bodov je vypožičia vate ľ oprávnený požiadať
požičiavateľa o odkúpenie rušených podperných bodov. M ožnosť a podm ienky odkúpenia
rušených podperných bodov si zm luvn é strany dohodnú v osobitnej písom nej dohode.
Požičiavate!’ však nie je povinný žiadosti o odkúpenie rušených podperných bodov vyhovieť.
Požičiavate!’ je oprávnený úm erne zn ížiť počet prenajatých podperných bodov, ak dôjde k
likvidácii časti podperných bodov elektrického vedenia pôsobením vyššej m oci a vedenie
nebude z ekon om ických alebo technických dôvo dov následne obnovené v pôvodnej trase a
rozsahu. Požičiavate!' nem á povinnosť obn o vo va ť takto zničené alebo zrušené podperné body,
ktoré boli predm etom zm luvy.
V prípade, ak dôjde k zníženiu počtu vypožičaných podperných bodov z dôvodov uvedených
v či. V. bode 8 a 9 tejto zm luvy, zm luvné strany sa dohodli, že uzatvoria písom ný dodatok k tejto
zm luve, v ktorom bude upravený počet vypožičaných podperných bodov a k tom uto dodatku
priložia vyzna čenie a nákres skutočne vypožičaných podperných bodov.

VI.
Ostatné ustanovenia
1.

2.

3.

Požičiavate!' neručí za prípadné poruchy alebo škody na zariadení vypožičiavateľa spôsobené
poruchou na zariadení požičiavateľa. P ožičiavateľ taktiež nezodpovedá za poruchy alebo škody
na zariadení vypožičia vate ľa vzniknuté v súvislosti s prevádzkou a údržbou zariadenia
požičiavateľa. Tieto poruchy a škody svojho zariad enia si odstraňuje požičiavateľ na vlastné
náklady.
V yp ožičiavateľ prevádzkuje zariadenia um iestnené na podperných bodoch P ožičiavateľa
v zm ysle tejto Z m lu vy na vlastné náklady a zároveň zodpovedá v plnej m iere za bezpečnosť
svojich zam estnancov a tretích osôb, ktorým um ožni pristúp k tým to zariadeniam a ktorí
vykon ávajú činnosti na týchto zariadeniach.
Z m luvn é strany sa dohodli, že vypožičia vate ľ je oprávne ný prenechať užívanie predm etu
výpožičky aj tretej strane s predchádzajúcim písom ným súhlasom požičiavateľa, ale výlučne len
za verejnoprospešným účelom . V yp ožičiavateľ je povinný inform ovať požičiavateľa o uzatvorení
takejto zm luvy o výpožičke a o splnení ve rejn oprospešn ého záujm u, a to zaslaním kópie takejto
zm luvy na m ailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zm luvy. Zm luvné strany sa ďalej dohodli, že
vypožičia vate ľ je povinný inform ovať a obo zn á m iť tretiu stranu so záväzným i V šeobecným i a
technickým i podm ienkam i, ktoré sú Prílohou č. 2 k tejto zm luve a o tom , že tretia strana bude
za viazaná tieto všeobecné a technické podm ienky dodržiavať. Z odpovedn osť vypožičiavateľa
za prípadné škody a nedodržanie týchto podm ienok pritom zostáva nedotknutá a požičiavateľ je
oprávnený si túto škodu vym áhať priam o od vypožičiavateľa.

VII.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.

O statné právne vzťahy súvisiace s výpožičkou podperných bodov opísaných v článku II. tejto
zm luvy neupravené touto zm luvou sa riadia platným i právnym i predpism i.
P o žičiavateľ považuje svoju distribučnú sieť vyhotove nú ako vonkajšie vedenie na podperných
bodoch ako dočasné zariad enie určené na dem ontáž (kabelizáciu) so všetkým i dopadm i na
za riad enia V yp ožičiavateľa um iestnené na týchto podperných bodoch.
A ké ko ľve k zm eny tejto zm luvy m ôžu byť vykon ané len po vzájom nej dohode zm luvných strán
vo fo rm e písom ných očíslovaných dodatkov k tejto zm luve.
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4.
5.
6.

7.

8.

Táto zm luva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden rovnopis obdrží
vypožičia vate ľ a jeden rovnopis požičiavateľ.
Táto zm luva nadobúda platnosť dňom je j podpísania obidvom a zm luvným i stranam i a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni je j zverejnenia (§ 47a OZ).
Z m luvné strany sa dohodli, že v prípade, ak na predm et zm luvy je v čase podpisu tejto Z m luvy
uzatvorená platná Z m luva o výpožičke ppdperných bodov, táto Zm luva o výpožičke podperných
bodov končí svoju platnosť dňom predchádzajúcim účinnosti tejto Zm luvy.
Z m luvné strany sa dohodli, že akákoľvek písom ná zásielka, ktorá sa m á v zm ysle tejto zm luvy
doručovať druhej zm luvnej strane sa považuje za doručenú v prípade, že bude doručovaná
doporučenou zásielkou, prípadne zásielkovou službou, na adresu zm luvných strán uvedenú v
hlavičke tejto zm luvy. O dm ietnutie prevzatia zásielky je považované za jej doručenie. A k je dna
zm luvná strana nem ôže doručiť druhej zm luvnej strane písom nosť na adresu uvedenú
v hlavičke tejto zm luvy, písom nosť sa považuje za doručenú, v deň vrátenia nedoručenej
zásielky odosielajúcej zm luvnej strane, a to aj vtedy, ak sa prijím ajúca zm luvná strana o tom
nedozvie.
Zm luvné strany prehlasujú, že túto zm luvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podm ienok, ale slobodne a vážne. Zm luvné strany prehlasujú, že si túto zm luvu prečítali, jej
obsahu porozum eli a na znak súhlasu ju podpísali.

Žilina, dňa:

" 2 -07- 2 8 $

Pravenec, dňa:

Q .

P o žičiavateť:

V ypožičiavateľ:

M gr. Ing. M arek Štrpka

Ing. R óbert M ikulášik

generálny riaditeľ

starosta obce

i d istrib u čn á
a k c io v á spolo

/

pre potreby žiadateľa. Poskytovanie tohto dokumentu tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu SSD, a.s. je zakázané
sú zakreslené len orientačne, SSD, a s nenesie žiadnu zodpovednosť za možné následky, ktoré by mohli žiadatefovi vzniknúť
chybnej alebo nesprávnej informácie. Podkladová mapa: Informačný systém ÚGKK SR, aktualizácia 10/2010.

fH -H O Č tJ
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i sú zakreslené len orientačne, SSD. a s. nenestežiedmrzodpovednosf za možné následky, ktoré by mohli žiadateľovi vzniknúť
chybnej alebo nesprávnej informácie. Podkladová mapa' Informačný systém ÚGKK SR. aktualizácia 10/2010.
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V š eo b ec n é a tech n ické pod m ienky pre v y u žíva n ie podperných bodov
S tred o slo ven skej d istribučnej, a.s.
Z -D -2 0 1 8-000889-00
Príloha č. 2
S tredoslovenská distribučná, a.s.(ď alej len SSD), ako vlastník a prevádzkovateľ podperných bodov (ďalej
p.b.) elektrických vedení súhlasí s využitím p.b. N ájom com , resp. V ypožičiavateľom (ďalej len zm luvnej
stran y) za nasledovných podm ienok:

A.

P odm ienky m o n táže a prevád zko van ia

1.

P redm et využitia p.b. a je h o rozsah bude definovaný v Z m luve podľa vopred schválenej realizačnej
projektovej dokum entácie. Z aria denia zm luvnej strany m usia byť zakreslené v situačnom nákrese
p.b. SS D z GIS, v m ierke 1:1000 alebo 1:2000. S ituačný nákres rozm iestnenia zariadení zm luvnej
strany na p.b. je neoddeliteľnou súčasťou Zm luvy. Z m luvná strana dodá situačný výkres v digitálnej
form e vo form áte pdf, resp. po dohode iný.
Zodpovedný zástupca zm luvnej strany m usí po uzavretí Z m luvy pred začatím prác vysla ť zástupcu
realizátora prác na preškolenie z BOZP. Preškolenie vykoná SS D na základe žiadosti, kontakt:
rastisla v.turcan@ ssd .sk, tel. 0917 387 789, Mgr. R astislavTurčan.
Za dod ržiavanie bezpečnosti osôb pri práci na el. zariadeniach a v ich blízkosti, taktiež za
zabezpečenie bezpečnej a bezporuchovej prevádzky el. zariadenia je zodpovedná zm luvná strana.
M ontáž zariadenia zm luvnej strany na p.b. je m ožná až po obo jstran nom podpise Z m luvy na
základe dohodnutých podm ienok. Vo veciach Z m luvy je potrebné kontaktovať zodpovedného
zástupcu SSD: Ing. Jana Ž ivčicová, tel. 0918 730 692, e-m ail: ja n a .zivcicova@ ssd.sk
Z m luvná strana je povinná pred začatím prác písom ne požiadať SSD o fyzické odovzdanie
pracoviska (podperných bodov), žia d o sť s uvedením čísla Z m luvy zaslať na m ailovú adresu:
ia n.flo rovic@ ssd .sk. Na odovzdaní pracoviska zm luvná strana predloží schválenú projektovú
dokum entáciu a predpokladaný harm onogram prác.
M ontáž zariad enia bude vykon ávať zm luvná strana s príslušnou odbornou spôsobilosťou
a oprávnením na práce na elektrických zariadeniach príslušnej napäťovej hladiny. V prípade, ak pri
práci alebo m ontáži nebude m ožné d o d rža ť bezpečnú vzdiale nosť od živých častí elekrického
vedenia v zm ysle platných STN, takáto práca alebo m ontáž bude m ôcť byť realizovaná len:
- z a vypnutého stavu elektrického vede nia podľa bodu 7
- n a napäťovej úrovni NN dod ávateľskou organizáciou, ktorá m á platné po veren ie pre práce pod
napätím na elektrických inštaláciách NN, vydané SSD. A ktuálny zoznam organizácii s platným
poverením je zverejnený na internetovej stránke SSD w w w .ssd.sk

2.

3.

4.

5.

6.

Ak si bude zm luvná strana m ontovať zariadenie na p.b. sam a, alebo prostredníctvom inej
oprávnenej organizácie m usí zm luvná strana, alebo je j subdodávateľ mať:
-p la tn é oprávne nie na m ontáž, opravy a údržbu uvedených zariadení podľa §14 ods. 1 písm. a) a
§15 ods. 1 a 4 zákona 124/2006 Z.z. Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zm ene a
doplnení niektorých zákonov
-o p rá v n e n ie na m ontáž, opravy a údržbu uvedených vedení od IP v zm ysle V yh lášky M PSVR SR
č. 508/2009 Z. z. §4,
-ž iv n o s te n s k ý list, alebo výpis z obch odné ho registra pre túto činnosť
-p ra c o v n íc i m usia spĺňať kvalifikáciu v zm ysle Vyhlášky M PSV R SR č. 508/2009 Z.z. (v aktuálnom
znení), m inim álne je den z nich m usí spĺňať §23 elektrotechn ik na riadenie činnosti a ostatní §22
sam ostatný elektrotechn ik na príslušnú napäťovú hladinu podľa vedenia prenajím ateľa.
-s p ln e n é podm ienky uvedené v bode 5

7.

V prípade požiadavky na vypnutie elektrického vedenia SSD z dôvodu bezpečnosti pri m ontáži,
údržbe, revízie, resp. opráv zariadenia zm luvnej strany, je zm luvná strana povinná postupovať tak,
aby bola splnená legislatíva s tým spojená (Zákon č. 251/2012). Na vypínanie a zaistenie
elektrického vedenia SSD je zm luvná strana povinná 40 dní vopred zaslať písom nú objednávku na
SSD na adresu: Ján Florovič, m ajster S trediska údržby P rievidza, e-m ail: ia n.florovic@ ssd.sk ,
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10.
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tel.: 0415196947. V objednávke bude uvedené číslo Z m luvy a harm onogram prác. SSD si
vyhradzuje právo odm ie tnu ť požiadavku na vypnutie elektrického vedenia z prevádzkových
dôvodov, resp. upraviť harm onogram vypínania
V prípade, že realizáciou stavby na prenajatých podperných bodoch, vznikne potreba pripojenia
tejto stavby ako nového odberného m iesta zm luvnej strany k distribučnej sústave, je potrebné
predložiť do SS D sam ostatnú žia dosť o nové pripojenie (t.j. o určenie bodu a p od m ienok pripojenia
daného nového odberného m iesta a uzatvorenie Z m luvy o pripojení), prostred níctvom form uláru
zverejnenéh o na stránkach w w w .ssd.sk. D etailné inform ácie je m ožné odkonzultovať
prostredníctvom zákazníckej linky SS D 0850 166 007, alebo m ailom na: prevadzkovatel@ ssd.sk.
To platí aj v prípade rekonštrukcie je stvu jú ce h o odberného miesta.
Po nam ontovaní svojich zariadení, zm luvná strana vykoná legislatívou predpísané revízie a skúšky.
N ajneskôr do 10 dní po ukončení realizácie diela a skúšok je zm luvná strana povinná požiadať
SSD písom ne o prevzatie pracoviska a žia dosť s uvedením čísla Zm luvy zaslať na m ailovú
adresu: ian.flo rovic@ ssd .sk . Súčasťou požiadavky m usí byť aj vypracovaný M P P v zm ysle
V yhlášky 508/2009 Z. z., § 8, ods. c (vzťah uje sa na vyhradené technické zariadenia skupiny A).
K prevzatiu pracoviska dôjde za účasti zástupcu SS D na preberacom konaní, na ktorom sa vykoná
technická prehliadka zariadenia a súlad so schválenou dokum entáciou, ktorú zm luvná strana
predloží na preberacom konaní. Z m luvn é strany protokolárne odovzdajú a prevezm ú predm et
nájm u).
U žívaním svojich zariadení nesm ie zm luvná strana o hrozova ť prevádzku zariadení SSD a sťažovať
k nim prístup.
Zm luvná strana m usí m ať v zm ysle V yhlášky 508/2009 Z. z., § 8, ods. c (vzťahuje sa na vyhradené
technické zariadenia skupiny A) vypracova né a pravidelne aktualizované m iestne prevádzkové
predpisy pre prevádzku a údržbu svojho zariadenia inštalovaného na podperných bodoch SSD,
(ďalej len ako M PP), ktoré Z m luvn á strana predloží na schválenie SSD. A ktualizá cie M PP je
zm luvná strana povinná posielať na em ail: m aietok@ ssd.sk,
Zm luvná strana je povinná počas platnosti zm luvy ozna m ovať vopred každý zásah na svojich
zariadeniach um iestnených na p.b. S S D a to na em ailovú adresu: m a ie to k@ ssd .sk.

B.

Technické podm ienky:

13.

Technické podm ienky pre m ontáž a prevádzkovanie zariadení zm luvnej strany na p.b. SSD sa
riadia STN 33 3300, STN 34 2100, STN EN 50423-1 a ostatným i súvisiacim i norm am i a predpism i.
M ontáž bude vykonaná podľa platnej projektovej doku m en tá cie vopred schválenej v SSD, resp.
schválených typových podkladov. M ontáž bude vykonaná prednostne na o d vráten ú stran u p.b. od
prístupovej kom unikácie, vo vzdialenosti 0,5-0,8 m pod NN elektrickým vedením SSD. Prednostne
sa použijú tzv. prápo rcové konzoly, aby bol zabe zpečen ý odstup cudzieho vede nia od p.b..
S vietidlá sa nesm ú m ontovať priam o na p.b.. M usia byť nam ontované na výlo žn íky s dĺžkou m ax.
1 m eter. Nie je prípustné um iestňovať cudzie zariadenie nad elektrické vedenie SSD. Zakázané je
porušenie celistvosti podperného bodu, napr. navrtávať do stĺpov otvory. M ontované elektrické
zariadenie m usí vyhovovať požiadavkám STN EN 50160.
Z aria denia zm luvnej strany m usia byť označené na každej inštalačnej skrinke na p.b. (m ax. rozm er
skrinky 300x200m m ) prislúchajúcej k tom uto zariadeniu, alebo v ich blízkosti identifikačným štítkom
(logo, m eno zm luvnej strany, tel. kontakt). Š títok m usí byť vyhotove ný tak, aby bol čitateľný po celú
dobu prevádzkovania zariadenia. R ozm ery štítka m ajú byť min. 10x4 cm. A k zm luvná strana takéto
skrinky nebude prevádzkovať alebo budú ď aleko od seba, zm luvná strana označí svoje zariadenie
v pravidelných odstupoch aj na vedení, spravidla na nosnej konzole zariad enia na p.b. visiacim
štítkom .
Na p.b. SS D sa m ôže m ontovať iba typizo vaný elektroinštalačn ý m ateriál a výzbroj. Zm luvná
strana sa zaväzuje, že použitý m ateriál, prístroje, spotrebiče a zariadenia vyhovujú požiadavkám
bezpečnostných predpisov a noriem . V opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú škodu.
Pri rekonštrukciách zariadení obcí (obecný rozhlas, verejné osvetlenie, kam erový systém , ...) je
potrebné prednostne tieto riešiť spoločným tzv. hybridným vedením . V prípade že sa nepoužije
hybridné vedenie, nové zariadenia obe cného rozhlasu a kam erového systém u sa povoľujú len ako
bezdrôtové systém y. Pri rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci/ m iestnej časti je potrebné
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v rám ci tejto rekonštrukcie vym eniť vede nie verejn ého osvetlenia vyhotovené holým i vodičm i za
izolované vedenie. E lektrom erové a iné rozvádzače (verejné osvetlenie a pod.) sa um iestňujú
m im o p.b. SSD.
T elekom unikačné vedenie bude nam ontované na tzv. práporcové konzoly, aby bol zabezpečený
odstup teleko m u nikačn ého vedenia od podperného bodu a m ožnosť m anipulácie s rebríkom .
Telekom unikačné vedenie um iestnené na p.b. bude vyhotove né ako pasívne bez aktívnych prvkov
(dielektrické m ateriály). P rípojky si zm luvná strana bude riešiť ako zem né.
Z m luvná strana m usí zvoliť taký spôsob m ontáže a uchytenia svojich zariadení, aby bolo m ožné
tieto pracovníkm i SS D pri prevádzkovaní, údržbe a opravách elektrického vedenia bez poškodenia
odpojiť (napr. vým ene p.b. a pod.). U m iestnenie káblových rezerv sa na p.b. nepovoľuje.
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