Rámcová dohoda o spolupráci
pri rozvoji regionálnej distribučnej sústavy elektriny
uzatvorená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky
(„Dohoda“)
medzi
1.

Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO:
36 599 361
(ďalej len ako „VSD, a.s.“ alebo „PRDS“)

2.

Košický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO:
35 541 016
(ďalej len ako „KSK“)

3.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO:
35 555 777
(ďalej len ako „SC KSK“)
(Spoločne aj ako „Účastníci Dohody“)
Preambula

Spoločnosť VSD, a.s. je prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy na území
Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja. Distribučnú sústavu spoločnosti
VSD, a.s. tvoria vzájomne prepojené elektrické vedenia rôznych napäťových hladín, vrátane
elektroenergetických zariadení potrebných na distribúciu elektriny; súčasťou sústavy sú
aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia
potrebné na prevádzkovanie sústavy (ďalej len „stavby distribučnej sústavy“). Spoločnosť
VSD, a.s. je stavebníkom stavieb distribučnej sústavy elektrickej energie.
KSK je vlastníkom ciest II. a III. triedy (ďalej len „cesty“) na území Košického kraja, okrem
prejazdných úsekov cez mesto Košice a prejazdných úsekov cez colné priestory. Zabezpečuje
stavebnotechnické vybavenie ciest v jeho vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany
štátu.
SC KSK je príspevkovou organizáciou KSK, zriadenou za účelom výkonu správy a údržby
ciest vo vlastníctve KSK, v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.
Účastníci Dohody majú na zreteli, že výstavba a rozvoj líniových energetických stavieb
a cestnej infraštruktúry predstavuje dôležitý faktor v regionálnom rozvoji Košického kraja.
Vychádzajúc z doterajších skúseností si uvedomujú, že v praxi môže dochádzať k styku stavieb
distribučnej sústavy s cestami. V zmysle platnej legislatívy môžu byť cesty dotknuté len ak to
vyžaduje verejný záujem, alebo z objektívnych príčin nie je možné realizovať iné technické
riešenie, pričom realizácia elektrických vedení alebo iných prvkov energetickej infraštruktúry
musí byť realizovaná spôsobom primeraným hospodárskym potrebám a miestnym pomerom,
tak aby boli čo najmenej dotknuté záujmy vlastníka a správcu ciest.
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Táto Dohoda sa uzatvára v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších
predpisov (Zákon o energetike), so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov (Cestný zákon) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
I.
Predmet dohody
1.1

Predmetom tejto Dohody je stanovenie technických, obchodných, prevádzkových,
organizačných a iných podmienok spolupráce medzi Účastníkmi Dohody v prípadoch
styku stavieb distribučnej sústavy spoločnosti VSD, a.s. s cestami vo vlastníctve KSK
a v správe SC KSK.

1.2

Trasy budúcich zemných elektrických vedení v rámci stavieb distribučnej sústavy
spoločnosti VSD, a.s., ktoré môžu v krátkodobom a strednodobom horizonte prísť
do styku s cestami vo vlastníctve KSK sú uvedené v prílohe č. 1.

1.3

Účastníci dohody sa zaväzujú vyvinúť maximálne možné úsilie pri hľadaní optimálneho
technického riešenia umiestňovania stavieb distribučnej sústavy v blízkosti a ciest,
vrátane ich styku, za hospodárnych podmienok a v súlade so záujmy vlastníka a správcu
ciest.

II.
Podmienky realizácie elektrických vedení v rámci stavieb distribučnej sústavy
spoločnosti VSD, a.s.
2.1

Účastníci Dohody berú na vedomie, že podľa Zákona o energetike môžu zariadenia
distribučnej sústavy križovať pozemné komunikácie alebo byť s nimi v súbehu
za predpokladu, že križovanie neohrozí život, zdravie alebo majetok osôb.

2.2

Účastníci Dohody berú na vedomie, že v súlade s Cestným zákonom sa kríženie
elektrických vedení s cestami, umiestnenie elektrických vedení v ochranných pásmach
ciest, údržba a odstránenie elektrických vedení môže realizovať len na základe povolenia
príslušného orgánu štátnej správy pre pozemné komunikácie a so súhlasom SC KSK,
ktorý bude zaslaný aj KSK.

2.3

Stavby distribučnej sústavy spoločnosti VSD, a.s. budú umiestnené a realizované výlučne
na základe príslušných povolení v zmysle zákona č. 50/1974 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle
Cestného zákona, ktoré zabezpečí VSD, a.s., ako stavebník týchto stavieb.

2.4

Účastníci Dohody sa dohodli a súhlasia s tým, že akékoľvek zásahy do telesa ciest
vo vlastníctve KSK v súvislosti s realizáciou stavieb distribučnej sústavy spoločnosti
VSD, a.s. budú realizované po dohode so SC KSK na náklady spoločnosti VSD, a.s..

2.5

Rozsah, náklady a podmienky realizácie stavebných prác a zásahov do cestných telies
v súvislosti s realizáciou stavieb distribučnej sústavy spoločnosti VSD, a.s. v prípade že
budú realizované SC KSK budú presne špecifikované samostatnými zmluvami
uzatvorenými medzi spoločnosťou VSD, a.s. a SC KSK.
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2.6

Stavby distribučnej sústavy spoločnosti VSD, a.s. v styku s cestami vo vlastníctve KSK
musia byť navrhnuté podľa platných slovenských technických noriem, technických
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru.

2.7

Účastníci Dohody sa zaväzujú poskytnúť si nevyhnutnú súčinnosť potrebnú
pre vymedzenie rozsahu a spôsobu umiestnenia, ako aj technického riešenia stavieb
distribučnej sústavy spoločnosti VSD, a.s. v styku s cestami vo vlastníctve KSK tak, aby
nebola ohrozená stabilita ciest, bezpečnosť cestnej premávky, ako aj nerušená a bezpečná
prevádzka a rozvoj distribučnej sústavy.

2.8

Stavby VSD, a.s. v styku s cestami vo vlastníctve KSK, ktoré boli rekonštruované
z nenávratných zdrojov (napr. zdroje ERDF) sa musia riadiť ustanoveniami
vyplývajúcimi z príslušných zmlúv o poskytnutí nenávratnej finančnej podpory.

III.
Údržba a stavebné úpravy ciest
3.1

Spoločnosť VSD, a.s. sa zaväzuje realizovať iba také riešenia, ktoré nebudú znemožňovať
alebo obmedzovať SC KSK vo vykonávaní údržby a stavebných úprav ciest.

3.2

SC KSK sa pri výkone svojich činností zaväzuje dbať na bezpečnosť a ochranu
jednotlivých prvkov distribučnej sústavy.

3.3

Akékoľvek zásahy do distribučnej sústavy sú možné len s predchádzajúcim súhlasom a za
splnenia podmienok spoločnosti VSD, a.s.. Zásah do distribučnej sústavy nesmie ohroziť
spoľahlivosť, bezpečnosť a efektívnosť prevádzky distribučnej sústavy.

3.4

Pri stavebných úpravách ciest, realizovaných v ochrannom pásme elektrického vedenia
VSD a.s. bude SC KSK uskutočňovať len také riešenia, ktoré z hľadiska ich technickej
realizácie nebudú predstavovať prekážku spoľahlivej a plynulej prevádzky distribučnej
sústavy. Účastníci Dohody sa zaväzujú, že všetky práce v ochrannom pásme elektrických
vedení sa budú uskutočňovať v úzkej súčinnosti medzi spoločnosťou VSD, a.s. a SC
KSK.

IV.
Vecné práva k dotknutým nehnuteľnostiam
4.1

Účastníci Dohody sa dohodli, že majetkovoprávne usporiadanie vzájomných práv
a povinnosti vo vzťahu k umiestneniu stavieb distribučnej sústavy spoločnosti VSD, a.s.
na pozemkoch vo vlastníctve KSK, budú riešené formou vecného bremena zriadeného na
základe zmluvy (ďalej len „zmluva o zriadení vecného bremena“), resp. dohody
o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie v užívaní nehnuteľností (ďalej len „dohoda
o jednorazovej náhrade“).

4.2

Obsahom zmluvy o zriadení vecného bremena, resp. dohody o jednorazovej náhrade
bude povinnosť vlastníka pozemku strpieť umiestnenie stavby distribučnej sústavy a jej
príslušenstva na dotknutom pozemku, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne,
resp. v prípade dohody o jednorazovej náhrade v grafickom znázornení rozsahu záberu,
vypracovaného VSD, a.s. a odsúhlaseného SC KSK.

4.3

Odplata za zriadenie vecného bremena, resp. jednorazová náhrada bude stanovená
na základe znaleckého posudku vypracovaného na náklady VSD, a.s.. Ďalšie podrobnosti
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budú upravené v zmluve o zriadení vecného bremena, resp. v dohode o jednorazovej
náhrade v zmysle bodu 4.1 tohto článku.

V.
Všeobecné ustanovenia
5.1

Účastníci Dohody sú pri výkone svojich činností a plnení zákonom stanovených
povinností povinní postupovať tak, aby nedochádzalo k škodám na majetku
a infraštruktúre opísanej v preambule tejto Dohody.

5.2

Predchádzanie škodám, náhrada prípadných škôd a nepredvídané okolnosti sa riadia
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.3

Účastníci Dohody sa zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory
vyplývajúce z tejto Dohody boli urovnané cestou zmieru, tak aby bol naplnený účel tejto
Dohody.

5.4

Účastníci Dohody budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená
a pre tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť.
VI.
Záverečné ustanovenia

6.1

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Dohoda je platná dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami všetkých Účastníkov Dohody a účinná dňom nasledujúcim po dni jej prvého
zverejnenia na webovom sídle KSK, resp. SC KSK.
Účastníci Dohody deklarujú záujem, aby táto Dohoda trvala až do naplnenia jej účelu,
t. zn. realizácie stavieb distribučnej sústavy uvedených v prílohe č. 1 spôsobom
a za podmienok uvedených v tejto Dohode.

6.2

Dohodu je možné ukončiť vzájomnou dohodou alebo aj výpoveďou. Vypovedať Dohodu
je možné aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť
dňom nasledujúcim po dni, keď je prejav vôle doručený ostatným Účastníkom Dohody.
V prípade výpovede Dohody len jedným z jej účastníkov môže táto Dohoda platiť aj
naďalej a byť pre zvyšných účastníkov záväzná za predpokladu, že bude spĺňať účel
uvedený v úvodných ustanoveniach tejto Dohody.

6.3

Účastníci Dohody sa budú vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu
mať vplyv na vzťahy upravené touto Dohodou.

6.4

Žiadny z Účastníkov Dohody bez predchádzajúceho súhlasu dotknutého účastníka
neposkytne tretej osobe informácie vyplývajúce alebo vzťahujúce sa k tejto Dohode a to
ani v čiastočnom rozsahu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na informačnú povinnosť
vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.5

Za účelom zabezpečenia jednotnej a efektívnej komunikácie medzi všetkými Účastníkmi
Dohody budú určené nasledovné kontaktné osoby:
Za VSD, a.s. Ing. Marek Palgut, palgut_marek@vsds.sk, +421908971718.
Za KSK
Ing. Ladislav Olexa, PhD., ladislav.olexa@vucke.sk, +421918766016.
Za SC KSK
Ing.Gabriela Pelikánová,gabriela.pelikanova@scksk.sk, 421917611154
Na zmenu kontaktných osôb uvedených v tomto bode alebo ich kontaktných údajov
sa nevyžaduje písomný dodatok, postačuje ak tieto zmeny budú ostatným účastníkom
preukázateľne oznámené.
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6.6

Táto Dohoda je vyhotovená v troch (3) originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku.
Každý Účastník Dohody obdrží jedno vyhotovenie.

6.7

Účastníci Dohody môžu súhlasiť s doplnením ďalších oblastí vzájomnej spolupráce.
Súhlas bude realizovaný po vzájomných konzultáciách formou písomného dodatku
k tejto Dohode v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.8

Účastníci Dohody vyhlasujú, že táto Dohoda predstavuje prejav ich vôle, ktorý
je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle
a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Účastníci
Dohody vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená,
sú spôsobilé na uzatvorenie tejto Dohody a jej plnenie je možné, sú oboznámené
s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto dohode pripájajú svoje
podpisy.

Za spoločnosť VSD, a.s.
V Košiciach dňa: 18.8.2017

..........................................................
Ing. Radoslav Haluška
Predseda predstavenstva
Východoslovenská distribučná, a.s.

.......................................................
Ing. Marcel Fitere
Riaditeľ divízie Asset manažment
Východoslovenská distribučná, a.s.

Za KSK
V Košiciach dňa: 13.09.2017

........................................
JUDr. Zdenko Trebuľa
Predseda Košického samosprávneho kraja

Za SC KSK
V Košiciach dňa: 21.08.2017

..............................................
Ing. Zoltán Bartoš
Riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja
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