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Oznam pre obyvateľov lokality „Gacky-Juh“.
Súčasná situácia:
V tejto lokalite nie sú rozvody NN siete vo vlastníctve VSE, vlastníkmi sú vlastníci jednotlivých
nehnuteľností. Elektrické skrine sú umiestnené na súkromných pozemkoch, ktorých majiteľ chce tieto
el. skrine bezpodmienečne odstrániť, resp. presunúť na kraj pozemku vrátene všetkých el. podzemných
rozvodov vedúcich k nehnuteľnostiam. Obec sa po dohode podujala pomôcť riešiť túto situáciu, aby
obyvatelia lokality neostali bez elektrickej energie, resp. aby situáciu nemuseli riešiť vlastníci
individuálne. Rozhodli sme sa to riešiť komplexne, jedná sa cca o 31 odberných miest. Na základe
predbežnej dohody s VSE sme oslovili projektanta p. Martina Magdu (tel. 0905401190, mail:
ejprom@ejprom.sk ). Na stretnutí 9.6.2017 bola predstavená nová štúdia s novým podzemným
vedením a tiež s možnými novými odbernými miestami.
Na pracovnom stretnutí dňa 9.6.2017 v KD v Drienici sme dohodli nasledujúci postup:
1. Dohodnúť financovanie inžinierskej činnosti – projektovanie odberných miest viď. nižšie
„Náklady na PD a stavbu odberných miest“
2. Každý vlastník nehnuteľnosti (zoznam je v prílohe ) musí podať žiadosť o rekonštrukciu
prípojky (už existujúci odberatelia), respektíve žiadosť o zriadenie prípojky ( nový
odberatelia) na adresu VSD, Levočská 6115/3, 080 01 Prešov. Vzory a prílohy k žiadostiam
sú v prílohách a zaplatiť poplatok za vypracovanie PD za objekt SO 02 – odberné miesta.
Zaplatí vlastník nehnuteľnosti na OcÚ, kde sa dohodlo spoločné vyzbieranie finančných
prostriedkov, ktorými sa po zozbieraní uhradí PD Termín: do 14.7.2017
3. Ak sa vlastníci dohodnú, že ideme realizovať dielo nasleduje:
4. Zozbieranie odpovedí od VSD. Prosíme vlastníkov o doručiť kópie odpovedí na OcÚ, ktorý ich
zosumarizuje a odstúpi projektantovi. Termín: hneď po doručení vyjadrení.
5. Bude nasledovať pracovné stretnutie už s konkrétnym riešením celého územia.
6. Dohodnutie ostatných technických a finančných záležitosti – viď príloha
Rozpočet_OEZ_10+10 metrov.
Náklady na realizáciu tejto stavby sú v prílohe /CIPP_ final /, kde sú vyčíslené aj predbežné náklady na
stavbu, na PD a ostatnú inžiniersku činnosť.
Náklady na PD a stavbu odberných miest :
Náklady na zriedenie el. prípojok (uhrádza vlastník nehnuteľnosti) :
1. 50,-€ za PD el. prípojok (osadenie elektromerových skríň). Zaplatí vlastník nehnuteľnosti na
OcÚ, kde sa dohodlo spoločné vyzbieranie finančných prostriedkov, ktorými sa po zozbieraní
uhradí PD (viď. CIIP_final )
2. Celkový rozpočet na zriadenie prípojky je individuálny, v prílohe je rozpočet na zriedenie
odberného miesta 10metrov od RIS ku elektromerom a od elektromerovej skrine 10 metrov k
domu /chate – príloha Rozpočet OEZ_10+10metrov. Dĺžka vedenia bude individuálna,
rozpočet je približný. Každá nehnuteľnosť bude musieť mať elektromer na hranici pozemku.
3. Zaplatenie poplatku URSO – 189,-€ - po zriadení hlavnej vetvy NN siete.
4. Predpokladané náklady na zriadenie el. prípojok cca 900,-€ (orientačná cena, cenu bude
ovplyvňovať rad ukazovateľov, nedá sa presne stanoviť pre všetkých rovnako)
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Náklady na stavbu odberných miest :
Náklady na PD (uhrádza obec) :
1. Vypracovanie štúdie pre zistenie rozsahu prác - 300,-€
2. V prípade pokračovania realizácie projektu /ak vlastníci uhradia 50€ za PD el. prípojok
a dodajú vyjadrenia z VSD o pripojení / obec bude investovať do PD rozvodov NN sietí
a inžinierskej činnosti – 5072,-€
3. Vybavovanie územných a stavebných povolení, vybavovanie tiarch
4. Odovzdanie diela VSE

Vzhľadom na časovú tieseň, by sme to chceli uskutočniť najneskôr do 10/2017, aby sme
dokázali realizáciu diela previesť v roku 2018.

Dôležité upozornenie !!!
V prípade nezáujmu o realizáciu tohto diela zo strany vlastníkov nehnuteľností,
obec odstúpi od ďalšieho riešenia novo vzniknutej situácie a vlastníci si budú musieť riešiť
napájanie elektrickou energiou a nové odberné miesta individuálne.

