
Po Vašom doručení kompletnej PD IČ v štandardoch SSD 
zabezpečí pridelený manažér kontrolu doručenej PD IČ a 

pripraví tzv. Záverečné prerokovanie, ktoré hovorí o tom, že 
doručená PD IČ je akceptovaná SSD. V prípade, že nebude PD 
IČ vypracovaná podľa štandardu SSD, tak Vás bude pridelený 

pracovník kontaktovať a žiadať o nápravu nedostatkov.

Podanie žiadosti

Vyplníte formulár a my začneme spracovávať Vašu žiadosť. V 
žiadosti o vykonanie preložky je nevyhnutné vyplniť Vaše 

kontaktné údaje, určiť napäťovú hladinu vedenia, na ktorom 
žiadate realizovať preložku. Ďalej je potrebné určiť lokalitu kde 

žiadate preložku realizovať.
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Prijatie a zaevidovanie žiadosti o preložku

Po zaevidovaní Vašej žiadosti Vám zašleme potvrdenie o prijatí 
žiadosti s informáciami k riešeniu preložky. 

Zmluva o preložke, návrh technického riešenia

Pridelený manažér na riešenie preložky Vám na Vami uvedené 
kontaktné údaje zašle:

1. Znenie Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky 
elektroenergetického zariadenia (v Zmluve je určená 

orientačná cena za vykonanie preložky na základe technického 
návrhu SSD),

2. technické riešenie preložky. 

Určenie technického riešenia preložky

Pridelený manažér na riešenie preložky Vás pozve na osobné 
stretnutie za účelom určenia technického riešenia preložky. 

B: Vypracovanie záverečného znenia Zmluvy o preložke

Po Vašej informácii o akceptovaní, vypracuje SSD záverečné 
znenie Zmluvy o preložke.

A: Akceptácia doručených podkladov
V prípade, že súhlasíte s nami douručenými podkladmi 

(vrátane postupu a podmienok stanovených SSD), tak nám 
oznámite, že "akceptujete podmienky a postup stanovený 

SSD".

B: Prijatie a zaevidovanie Zmluvy o preložke

Po doručení Vami podpísanej Zmluvy o preložke pridelený 
manažér zabezpečí podpísanie na strane SSD, zaeviduje 

Zmluvu a bude Vás kontaktovať pre ďalšie pokračovanie v 
procese riešenia preložky

A: Podpísanie Zmluvy o preložke

Po doručení finálneho znenia Zmluvy o preložke podpíšete 
túto Zmluvu a zašlete späť na SSD.

Príprava PD IČ

Po obojstrannom podpísaní Zmluvy o preložke si vyberiete 
dodávateľa projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti 

(ďalej PD IČ) zo zoznamu projektantov, ktorí sú oprávnení 
vypracovávať PD IČ. Vami vybraný dodávateľ PD IČ vypracuje 
na základe technického návrhu SSD PD IČ v plnom štandarde 

SSD.

Schválenie PD IČ

Určenie ceny za preložku a vypracovanie dodatku k Zmluve

SSD zabezpečí vypracovanie ceny za preložku podľa 
odsúhlasenej PD IČ a zároveň vypracuje na túto cenu dodatok 

k už uzavretej Zmluve o preložku.

Podpísanie dodatku k Zmluve

Na základe doručeného dodatku k Zmluve s určenou cenou za 
vykonanie preložky a Vašom akceptovaní, podpíšete dodatok 

a zašlete späť na SSD.

Uzavretie Zmluvy o dielo s realizátorom preložky

Na základe určenej ceny za vykonanie preložky uzavriete 
Zmluvu o dielo s realizátorom preložky - spoločnosť 

Elektroenergetické montáže, s. r. o.. Zmluva o dielo bude 
obsahovať rovnakú cenu za vykonanie preložky ako je cena 

určená v dodatku medzi Vami a SSD.

Proces riešenia preložky v spoločnosti SSD
Žiadateľ SSD
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Odovzdanie staveniska a zahájenie realizácie stavby

Po obojstrannom podpísaní Zmluvy o dielo nasleduje 
odovzdanie staveniska pre riešenie preložky a samotný 

proces zahájenia realizácie preložky.

Realizácia preložky

Realizátor preložky zabezpečí samotné zrealizovanie podľa 
schválenej PD IČ ako aj ceny určenej v Zmluve.
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Odovzdanie zrealizovanej preložky
Realizátor preložky Vám ako žiadateľovi odovzá fyzicky 

zrealizovanú preložku.

Inžinierska činnosť po zrealizovaní preložky
Po fyzickom zrealizovaní preložky je potrebné z Vašej strany 
zabezpečiť legislatívne ukončenie procesu preložky v zmysle 
zmluvy o preložke ako napríklad zabezpečenie Kolaudačného 

rozhodnutia, zabezpečenie geometrických plánov na 
vykonanú preložku, doručenie týchto podkladov pridelenému 

manažérovi preložky.

Preberacie konanie SSD
Po splnení podmienok zo Zmluvy o preložke zvolá SSD 

preberacie konanie, na ktorom oficiálne odovzdá žiadateľ 
zrealizovanú preložku vlastníkovi SSD.
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