
From: Climex, s.r.o. [mailto:klik@climex.sk]  
Sent: Thursday, April 23, 2015 7:55 AM 
To: riadiaci.vybor@ibvzahumniekrasna.sk 
Subject: KE Krasna siete 

 Dobrý deň, 

podľa včerajšieho (22.4.15) vzájomného dohovoru posielam nasledovné ku situácii ohľadom 
sieti pripravovanej IBV v lokalite obce Krásna Záhumnie. 

1. Plyn 

Stanovisko SPP Distribúcia, a.s. je známe. Vybudovať siete na náklady Združenia vo výške 
asi 180 tisíc eur. 

2. Elektrina 

Pri terajšom stave je nutné vyriešiť dve situácie: 
a) Prekládka existujúceho vedenia VN 
Je nespochybniteľné, že majitelia dotknutých pozemkov sú poškodení, nakoľko sa v 
ochrannom pásme líniovej stavby podľa príslušnej STN nesmie stavať žiadna stavba. 
Prekládku zabezpečí na svoje náklady VSDS, keď bude dodávateľom sietí pre celú lokalitu za 
podmienok v bode "b". Bolo by zaujímavé vedieť, aké sú náklady spojené s touto prekládkou. 

b) Vybudovanie nových sietí  

Podľa známych informácií elektrické siete vybuduje VSDS za podmienok: 

- v prvom roku odobrať 1.400 kWh elektrickej energie v približnej cene 140,- eur za 1 MWh, 
čo je asi 200,- eur za rok a stavebníka, spolu 40 tisíc. 

- v druhom roku skolaudovať, podľa skúseností známe, že odber RD sa pohybuje na hodnote 
asi 3.000 kWh v približnej cene 140,- eur za 1 MWh, čo je asi 400,- eur za rok a RD, spolu 80 
tisíc (popri tom, v zmysle oficiálneho cenníka VSDS, paušálne poplatky za pripojenie, 
elektromer a pod. v cene asi 50 - 80,- eur na odberné miesto, čo je ďalší príjem),  

- ak nebudú splnené vyššie uvedené podmienky, VSDS si bude účtovať sankčný poplatok 
2.000,- eur. 

Toto je možné zo strany VSDS chápať ako ochranu invetície. No za dosť, myslím si, 
jednostranne výhodných/nevýhodných podmienok.   

Ako situácia vyzerá, sú dve možnosti: 
1. VSDS bude tvrdo stáť na svojich podmienkach. 
Riešenie: 
Keďže zo strany VSDS nie je vyvinutá žiadna prijateľná aktivita, tak ju môže vyzvať: 
a) obec na základe svojho statusu s odvolaním sa na územný plán alebo PHSR (VSDS ako 
dotknutá organizácia týchto dokumentov obce by mala mať o tomto vedomosť),  
- Združenie alebo vlastníci pozemkov, cez ktorých je vedenie VN,  
aby sa vyjadrila termínovo a finančne ku prekládke, lebo elektrické vedenie je na pozemkoch 
vlastníkov bez ich súhlasu. 



Po vypršaní/uplynutí termínu výzvy začať budovať siete bez súčinnosti VSDS a prekládku 
objednať u autorizovanej spoločnosti a vzniknuté náklady požadovať od VSDS a elektrinu pre 
obyvateľov zabezpečiť od OKS Slovakia. 
 
2. Na stretnutí s VSDS prísť s tým, že Združenie sa chce dohodnúť, nakoľko si môžu 
obyvatelia lokality Záhumnie zabezpečiť energie iným spôsobom a od iného dodávateľa ako 
od VSDS s tým, že: 

- VSDS urobí prekládku VN na svoje náklady a terajšie trafo sa použije ako prípojný bod do 
verejnej siete, 

- Združenie v súčinnosti a spolupráci s OKS Slovakia vybuduje siete na teplo a elektrinu, 

- OKS Slovakia bude plyn do technológie nakupovať od VSDS, 
Je pochopiteľné, že VSDS chce mať z každej svojej činnosti profit. Takto VSDS získa, resp. 
bude profitovať: 

- z predaja plynu pre OKS Slovakia 

- ušetrením nákladov na straty u svojich klientov, ktorí odoberajú elektrickú energiu v celej 
lokalite obce Krásna. 
Obe položky sa dajú zrátať: 
- plyn - asi 0,06 eur/m3, čo je za rok asi 50 tisíc, 
- elektrina - od množstva v intervale 50 - 100 tisíc 
lebo VSDS ušetrí VSDS na preprave a distribúcii. V konečnom zúčtovaní je to aj pre VSDS 
zaujímavá hodnota, nakoľko je to pre nich "čistý", bezstarostný a bezprácny príjem. 

Na stretnutí s VSDS slušnou, logickou a prijateľnou formou predniesť stav a možnosti. 
Prikláňam sa za alternatívu "2", lebo je logické, že pri vzájomnej dohode majú všetky 
zúčastnené záujem o to, aby sa celý projekt úspešne zrealizoval.  

Na záver si dovoľujem uviesť: 
1. link na VSDS ohľadom podpory KVET: 
http://www.vsds.sk/wps/portal/vsd/domov/vyrobcovia/podpora-oze-a-
kvet/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLd_Q2dLZ0MHQ3c3UKNDDydAvw8
Qiz8jI1czfSDi7P1C7IdFQFt0fNz/ 
 
2. link URSO, ktorý hovorí o podnikaní v energetike: 
http://www.urso.gov.sk/?q=content/rozhodnutia-povolenia 

3. Informáciu o tom, že OKS na pozemku, kde bude umiestnená technológia, vo zvyšnej časti, 
vybuduje oddychovú zónu pre obyvateľov obce Krásna.  

V prípade akýchkoľvek otázok som k dispozícii na mojich kontaktoch. Prajem Vám úspešný 
deň a ostávam  

S pozdravom a prianím príjemného dňa 
  
Peter Klik 
tel: +421948600365, mail: klik@climex.sk 


