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ELANspol. s r.o.
ul. 1. mája 35/115
031 01 LiptovskýMikuláš

Naša znacka
P21402011020099

Váš list znacky/zo dna

Žilina
25.02.2011

Vybavuje/linka
421/44/5556642

VEC: Vyjadrenie pre urcenie bodu a podmienok pripojenia
Stavba: Heliport ( pri Aquaparku)
Stavebník: ELAN spol. s r.o.
ul. 1. mája 35/115 Liptovský Mikuláš 031 01
Odovzdávacie miesto: ZD922 NN - spínacie a istiace prvky v istiacej skrini
Maximálna rezervovaná kapacita

-

Istic pred elektromerom

(A)

požadovaný: 3x50 A

Na základe predloženej žiadosti od f. ELAN S.r.o., o vyjadrenie k bodu a podmienkam
pre oblast Lipt. Mikuláš dáva nasledovné stanovisko:

napojenia

Heliportu, - PM

1.
Pre zabezpecenie pripojenia "Heliportu" je potrebné vybudovat nové elektroenergetické
zariadenie.
2.
PM pre oblast Lipt. Mikuláš vypracuje na elektroenergetické zariadenie potrebné pre pripojenie
požadovaného výkonu technický návrh, ktorý predloží na vyjadrenie investorovi alebo žiadatelovi, zároven
zabezpecí PD a IC. Pripojenie odberných miest zrealizuje do 48 mesiacov od zaplatenia pripojovacích poplatkov.
Realizácia diela v zmysle Technického návrhu bude zabezpecovaná na náklady SSE-D, a. s..
3.
Pre zapocatie vypracovania technického návrhu požadujeme doložit prehl'adnú situáciu alebo
geometrický plán v mierke s presným osadením budov, zástavbovú
štúdiu (zastavovací
plán, celej
lokality Heliportu + IBV + vyznacit ktorá z lokalít IBV sa plánuje realizovat súcasne z helikoptom), urcenie
poctu odberných
miest s ich podrobnou
energetickou
bilanciou
na jednotlivé
odberné
miesta
(inštalovaný výkon, súdobý výkon, hlavný istic pred elektromerom).
K plánovanej zástavbe zároven
žiadame predložit súhlas obce.
4.
Od všetkých dotknutých plánovanou výstavbou energetického diela, bude k žiadosti o uzatvorenie
Zmluvy o pripojení potrebné doložit predbežný súhlas vlastníka pozemku so zriadením vecného bremena. Po
vybudovaní energet.diela bude stavebníkovi upresnené odovzdávacie miesto, z ktorého si dá vypracovat

projektovúdokumentáciu(PD)el.prípojky.PDpredložístavebníkSSE-Dna odsúhlasenie.

.

5.
Pred pripojením odberného miesta musí odberatel uhradit pripojovací poplatok v zmysle platného
rozhodnutia ÚRSO, ktorého výška bude stanovená v zmluve o pripojení zariadenia odberatela do distribucnej
sústavy, v závislosti od požadovanej hodnoty hlavného istica pred elektromerom. K zmluve o prípojení je
potrebné

predložit

:

-

žiadost

na predpísanom

tlacive,

-list vlastníctva

(resp.

súhlas

vlastníka

pozemku)

predbežný súhlas vlastníka pozemku so zriadením vecného bremena. .
6.
Kedže v zmysle zákona 656/2004 Z.z. ide v tomto prípade o budovanie distribucnej sústavy. SSE-D,
a.s. si vyhradzuje právo na urcenie spôsobu a podmienok realizácie predmetného energetického díela na
oddelení Projektového manažmentu.
Pri dalších žiadostiach
vyjadrenia.

k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej znacky, resp.priloženie

fotokópie tohto

S pozdravom
tredoslovenská energetika-Distribúcia,
istribucné zákaznícke služby
alibor Závacký
Manažér distribucnej oblasti

.
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