
ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O FYZICKEJ  
INFRAŠTRUKTÚRE SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ  

DISTRIBUČNÁ, A.S. A JEJ SPRÍSTUPNENIE

1.	 Žiadateľom	o	poskytnutie	zariadenia	–	 fyzickej	 infraštruktúry	(ďalej	 len	ako	FI)	v	majetku	spoločnosti	Stredoslovenská	distribučná,	
a.s.	 (ďalej	 len	 ako	 SSD)	 pre	 účely	 budovania	 vysokorýchlostnej	 siete	 (ďalej	 len	 siete)	 môže	 byť	 iba	 „Podnik“	 v	 zmysle	 Zákona	 
o	elektronických	komunikáciách	č.	351/2011	Z.	z.	v	platnom	znení	(ďalej	len	zákon).

2.	 Jednotlivé	druhy	žiadostí	sú	zverejnené	na	internetovej	stránke	spoločnosti	SSD	www.ssd.sk:
	 a)	 Žiadosť	o	poskytnutie	informácie	o	dostupnosti	fyzickej	infraštruktúry	prevádzkovateľa	distribučnej	sústavy	(SSD)	v	zmysle		

	 zákona
	 b)	 Žiadosť	o	poskytnutie	informácie	o	pláne	stavieb	fyzickej	infraštruktúry	SSD	v	zmysle	zákona
	 c)	 Žiadosť	o	prieskum	–	obhliadku	fyzickej	infraštruktúry	SSD	v	zmysle	zákona
	 d)	 Žiadosť	o	prístup	k	fyzickej	infraštruktúre	SSD	v	zmysle	zákona

Podnik	je	povinný	doručiť	žiadosť	výhradne	prostredníctvom	riadne	vyplneného	formulára	zverejneného		na	internetovej	stránke	www.
ssd.sk.	

3.	 Žiadateľ	musí	SSD	k	žiadosti	predložiť	kópiu	potvrdenia	Úradu	pre	reguláciu	elektronických	komunikácií	a	poštových	služieb	(ďalej	len	
ako	úrad),	že	je	podnikom	v	zmysle	zákona	nie	staršie	ako	3	mesiace.

4.	 SSD	sa	môže	vyjadrovať	len	k	žiadostiam	Podniku	o	prístup	k	FI,	ktorá	je	vo	vlastníctve	SSD	ku	ktorej	boli	Podniku	zaslané	informácie	
a	podklady	o	dostupnosti	FI	podľa	2	a).

5.	 SSD	si	vyhradzuje	právo	posudzovať	technickú	uskutočniteľnosť	prístupu	k	svojej	FI	pre	účely	budovania	siete	Podniku	na	základe	
svojich	verejne	dostupných	zásad	budovania	siete	na	FI	SSD,	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	
SSD.

6.	 Každé	posudzovanie	technickej	uskutočniteľnosti	prístupu	k	FI	SSD	je	podmienené:
	 a)	 predložením	mapového	podkladu	z	katastra	s	vyznačením	jednotlivých	prvkov	časti	FI,	pre	ktorú	sa	prístup	žiada
	 b)	 projektovej	dokumentácie	(ďalej	len	PD)	

7.	 Žiadosť	o	prístup	k	existujúcej	fyzickej	infraštruktúre	SSD	odmietne			na	základe	objektívnych,	transparentných	a	primeraných	kritérií,	
napr.	z	dôvodu:

	 a)	 technickej nevhodnosti fyzickej infraštruktúry,	 ku	 ktorej	 Podnik	 žiada	 prístup	 na	 umiestnenie	 vedení,	 alebo	 telekomuni- 
	 kačných	zariadení	vysokorýchlostných	sietí,	

	 b)	 nedostatočného priestoru	na	umiestnenie	vedení,	alebo	telekomunikačných	zariadení	vysokorýchlostných	sietí	pri	zohľadnení		
	 budúcich	potrieb	prevádzkovateľa	siete,	ktoré	dostatočne	preukáže,	

	 c)	 zaistenia bezpečnosti a ochrany verejného zdravia, 
	 d)	 zabezpečenia integrity a bezpečnosti akejkoľvek siete,	najmä	prvkov	kritickej	infraštruktúry,	ochrany	utajovaných	skutočností	 

	 a	citlivých	informácií,
	 e)	 rizika škodlivého rušenia	plánovaných	elektronických	komunikačných	služieb	poskytovaním	iných	služieb	prostredníctvom	tej		

	 istej	fyzickej	infraštruktúry,

8.	 V	prípade,	ak	nie	je	dôvod	odmietnutia	žiadosti	Podniku	o	prístup	k	FI		v	zmysle	bodu	7,	vydá	SSD	predbežné	súhlasné	stanovisko	 
k	umiestneniu	zariadenia	na	FI	platné	12	mesiacov.			

9.	 SSD	poskytne	svoju	FI	Podniku	na	účely	budovania	siete	formou	prenájmu	a	to	na	základe	nájomnej	zmluvy	(ďalej	len	ako	„zmluva“)		
za	úhradu.	V	prípade	využitia	podperných	bodov	(ďalej	len	„pb“)	je	cena	určená	v	zmysle	platného	cenníka	SSD,	zverejneného	na	
internetovej	stránke	www.ssd.sk.	V	ostatných	prípadoch	bude	cena	určená	na	základe	individuálneho	vyčíslenia	ceny	(za	sprístupnenie,	
cena	služieb	atď.).	SSD	môže	vypovedať	zmluvu	z	dôvodu	zmeny	právnej	úpravy,	ktorou	bola	SSD	upravená	alebo	zrušená	povinnosť	
umožniť	prístup	k	svojej	FI,	z	dôvodu	rekonštrukcie	distribučnej	sústavy,	alebo	z	dôvodu	potreby	využiť	FI	pre	distribúciu	elektriky	.	

10.	 Po	vydaní	územného	rozhodnutia	musí	Podnik	požiadať	SSD	o	uzavretie	zmluvy	na	prenájom		FI	SSD.	K	žiadosti	súčasne	predloží	
kópiu	 územného	 rozhodnutia	 a	 realizačnú	 PD	 pre	 budovanie	 siete,	 aby	 bolo	 možné	 overiť	 	 súlad	 s	 	 technickými	 podmienkami	
SSD	 zverejnenými	 v	 zásadách.	 Táto	 PD	 musí	 byť	 zároveň	 vypracovaná	 v	 súlade	 s	 platnou	 legislatívou	 Slovenskej	 republiky	 
a	platnými	príslušnými	STN	EN	a	jej	súčasťou	musí	byť	aj	statické	posúdenie	namáhania	pb.	V	prípade,	že	PD	obsahuje	aj	FI,	ktorá	je	
definovaná	v	zmysle	Vyhl.	508/2009	Z.z.	ako	vyhradené	technické	zariadenia	skupiny	A,	musí	byť	osvedčená	príslušnou	oprávnenou	
právnickou	osobou.	V	prípade	využitia	pb	na	umiestnenie	zariadení	Podniku,	musí	PD	obsahovať	aj	statické	posúdenie	ich	namáhania.	
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11.	 Montáž	zariadení	Podniku	musí	byť	realizovaná	podľa	odsúhlasenej	PD	až	po	podpise	zmluvy	a	odovzdaní	pracoviska	zástupcom	
SSD.	Montáž	zariadení	Podniku	musí	byť	vykonaná	prednostne	na	odvrátenú	stranu	pb	od	prístupovej	komunikácie,	vo	vzdialenosti	
0,5-0,8m	pod	NN	distribučným	vedením	SSD.	Prednostne	musia	byť	použité		tzv.	práporcové	konzoly,	aby	bol	zabezpečený	odstup	
siete	Podniku	od	pb	a	možnosť	manipulácie	s	rebríkom.	Nie	 je	prípustné	umiestňovať	zariadenie	Podniku	nad	distribučné	vedenie	
SSD.	 Zakázané	 je	 tiež	 porušenie	 celistvosti	 pb,	 napr.	 vŕtaním	 otvorov	 do	 stĺpov.	 	 Elektrické	 zariadenie	 Podniku	musí	 vyhovovať	
požiadavkám	STN	EN	50160.

12.	 Pri	výstavbe	siete	je	Podnik	povinný	postupovať	v	súlade	s	Vyhláškou	č.532/2002	Z.z.	§4	odst.5.	

13.	 Technické	podmienky	pre	montáž	a	prevádzkovanie	zariadení	Podniku	na	pb	SSD	sa	riadia	normami	STN	33	3300,	STN	34	2100,	STN	
EN	5341-1,	50	341-2-23	a	ostatnými	súvisiacimi	normami	a	predpismi.

14.	 Zariadenia	Podniku	musia	byť	označené	na	každej	inštalačnej	skrinke	na	pb		prislúchajúcej	k	tomuto	zariadeniu,	alebo	v	ich	blízkosti	
identifikačným	štítkom	 (logo,	meno	zmluvnej	 strany,	 tel.	 kontakt).	 	Štítok	musí	byť	 vyhotovený	 tak,	aby	bol	 čitateľný	po	celú	dobu	
prevádzkovania	zariadenia.	Rozmery	štítka	majú	byť	min.	10x4	cm.	Ak	Podnik	takéto	skrinky	nebude	prevádzkovať,	alebo	budú	ďaleko	
od	seba,	Podnik	označí	svoje	zariadenie	v	pravidelných	odstupoch	aj	na	vedení,	spravidla	na	nosnej	konzole		zariadenia	na	pb	visiacim	
štítkom.	

15.	 Maximálny	rozmer	inštalačnej	skrine	Podniku,	umiestňovaný	na	pb	FI	je	400x300mm.

16.	 Na	pb	SSD	sa	môže	montovať	iba	typizovaný	inštalačný	materiál	a	výzbroj.	Podnik	sa	zaväzuje,	že	použitý	materiál,	prístroje,	spotrebiče	
a	zariadenia	vyhovujú	požiadavkám	bezpečnostných	predpisov	a	noriem.	V	opačnom	prípade	zodpovedá	za	vzniknutú	škodu.

17.	 Elektromerové	a	iné	rozvádzače	sa	umiestňujú	mimo	pb	SSD.

18.	 Vedenie	 siete	 Podniku	 umiestnené	 na	 pb	 bude	 vyhotovené	 ako	 pasívne	 bez	 aktívnych	 prvkov	 (dielektrické	 materiály).	 Prípojky	
(účastnícke)	si	Podnik	bude	riešiť	prednostne	ako	zemné.

19.	 Podnik	musí	zvoliť	 taký	spôsob	montáže	a	uchytenia	svojich	zariadení,	aby	bolo	možné	tieto	pracovníkmi	SSD	pri	prevádzkovaní,	
údržbe	a	opravách	FI	bez	poškodenia	odpojiť	od	FI	(napr.	pri	výmene	pb	a	pod.).	Umiestňovanie	káblových	rezerv	mimo	inštalačných	
skríň	sa	na	pb	nepovoľuje.

20.	 SSD	považuje	všetku	svoju	FI	vyhotovenú	ako	vonkajšie	vedenie	na	pb	za	dočasné	zariadenie	určené	na	demontáž	(kabelizáciu)	so	
všetkými	dopadmi	na	sieť	Podniku	umiestnenú	na	týchto	pb.

21.	 SSD	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.

22.	 Podnik	musí	mať	vypracované	a	pravidelne	aktualizované	miestne	prevádzkové	predpisy	pre	prevádzku	a	údržbu	svojho	zariadenia	
inštalovaného	na	FI	SSD,	ktoré	budú	predložené	na	schválenie	SSD	pred	uvedením	zariadenia	Podniku	do	prevádzky	(pre	vyhradené	
technické	zariadenia	skupiny	A	v	zmysle	Vyhlášky	508/2009	Z.z.).

23.	 Pracovníci	 Podniku	 alebo	 v	 mene	 Podniku	 vykonávajúci	 montáž,	 prevádzku	 a	 údržbu	 zariadení	 Podniku	 na	 FI	 SSD	 musia	 byť	
preukázateľne	 preškolení	 povereným	pracovníkom	SSD	o	 pravidlách	BOZP	a	PO	na	FI	 a	 v	 objektoch	SSD.	Predmetné	 školenie	
zabezpečí	SSD	na	základe	žiadosti	Podniku	za	úhradu	pred	uzatvorením	nájomnej	zmluvy.	

24.	 Pracovníci	Podniku	alebo	v	mene	Podniku	vykonávajúci	montáž,	prevádzku	a	údržbu	zariadení	podniku	na	FI	SSD	musia	byť	odborne	
spôsobilí	na	výkon	práce	v	zmysle	Vyhlášky	č.508/2009	Z.z.	čo	je	oprávnený	zástupca	SSD	oprávnený	preveriť	pri	každom	vstupe	
pracovníka	do	objektu,	resp.	na	FI	SSD.

25.	 Odstraňovanie	porúch	na	sieti	alebo	zariadení	Podniku	nemá	prednosť	pred	obnovením	dodávky	elektrickej	energie	odberateľom	
SSD.

26.	 Výstavba,	montáž,	 prevádzka,	 kontroly	 a	 údržby	 siete	 alebo	 zariadení	Podniku	 nesmie	byť	 podmienené	 vypnutím	 zariadení	SSD	
spôsobujúcim	 prerušenie	 dodávky	 elektrickej	 energie	 odberateľom	 SSD,	 resp.	 vytvorením	 mimoriadne	 nepriaznivého	 stavu	 v	
zabezpečení	spoľahlivosti	distribúcie	elektrickej	energie	odberateľom	SSD.	

27.	 Zariadenie	podniku	nesmie	obmedziť	údržbu	a	opravy	FI,	ktoré	vykonáva	SSD	formou	prác	pod	napätím.					

28.	 Žiadosť	Podniku	o	využitie	FI	SSD	na	napäťovej	hladine	VN	alebo	VVN	bude	SSD	riešiť	individuálnym	posúdením	bezpečnostných	
rizík	a	technických	obmedzení	umiestnenia	zariadení	Podniku.

29.	 Kombinované	zemné	lano	(KZL)	nie	je	súčasťou	FI	SSD	v	zmysle	zákona	a	na	účely	budovania	siete	Podniku	ho	SSD	neposkytuje.


