
Odberateľ elektriny 

Číslo zmluvy Prevádzkovateľa:   

Číslo zmluvy Užívateľa:  

 

 

Zmluva  

o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny  

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany  
 

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy: 

 
Obchodné meno: 
Sídlo: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, SR 

V mene spoločnosti koná: Ing. Miroslav Obert, predseda predstavenstva 

Ing. Miroslav Stejskal, podpredseda predstavenstva 

IČO: 35 829 141 
DIČ: 2020261342 

IČ DPH: SK2020261342 
Zástupca pre rokovanie vo 
veciach zmluvných: 
 

 
Ing. Jaroslav Kubinec, výkonný riaditeľ sekcie obchodu 
 

Bankové spojenie pre platby 
za rezervovanú kapacitu: 

 
VÚB, a. s. 

Číslo účtu: 2382397857/0200 
IBAN kód: SK69 0200 0000 0023 8239 7857 
BIC(SWIFT): SUBASKBX 
Bankové spojenie pre platby 
za straty: 

 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Číslo účtu: 0179562264/0900 
IBAN kód: SK09 0900 0000 0001 7956 2264 
BIC(SWIFT): GIBASKBX 
Bankové spojenie pre platby 
za odvod pre Národný 
jadrový fond: 

 
 
Tatra banka, a.s., Bratislava 

Číslo účtu: 2620191900/1100 

IBAN kód: SK30 1100 0000 0026 2019 1900 
BIC(SWIFT): TATRSKBX 

 

EIC kód X:         10XSK-SEPS-GRIDB 

EIC kód bilančnej skupiny Y:  24YSEPS-123456-Y 

 

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka 

č.: 2906/B 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „SEPS“) 

 

a  
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Užívateľ: 

 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
V mene spoločnosti koná: 
 

 

IČO:  

DIČ:  
IČ DPH:  
Zástupca pre rokovanie vo 
veciach zmluvných: 
 

Bankové spojenie: 

 
 

Číslo účtu:  
IBAN kód:  

BIC(SWIFT): 

 

EIC kód X: 

EIC kód bilančnej skupiny Y: 
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu .........., oddiel: Sa, Vložka číslo: 
..../.. 

(ďalej len „Užívateľ“) 

(spolu ďalej len “zmluvné strany“) 

 

Článok II 

Preambula 
 

1. Prevádzkovateľ je držiteľom povolenia č. 2005E 0137 v platnom znení na prenos elektriny 

na úrovni prenosovej sústavy (ďalej len „PS“) na vymedzenom území Slovenskej republiky 

vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“).  

2. Prevádzkovateľ zabezpečuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 

energetike“) prevádzkovanie PS, riadenie prenosu elektriny a meranie v PS podľa 

Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania PS (ďalej len 

„Technické podmienky SEPS“). 

3. Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi PS na základe tejto Zmluvy prístup do PS, prenos 

elektriny a systémové služby. Tieto činnosti zabezpečované Prevádzkovateľom sú 

činnosťami regulovanými ÚRSO. 

4. Táto Zmluva sa riadi platnými právnymi predpismi SR, najmä ustanoveniami Zákona 

o energetike, Zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov, Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, Vyhláškou ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 

vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení 
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neskorších predpisov (ďalej len „Pravidlá trhu“), Vyhláškou ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou 

sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania 

regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „Vyhláška“), príslušnými vyhláškami 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a nariadeniami vlády Slovenskej republiky, 

vyhláškami a rozhodnutiami ÚRSO, vrátane záväznej  legislatívy EÚ. Táto Zmluva sa ďalej 

riadi Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti Slovenská 

elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „Prevádzkový poriadok“), ktorý obsahuje 

Obchodné podmienky k Zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny (ďalej 

len „Obchodné podmienky“) a Technickými podmienkami SEPS (spolu ďalej len „Predpisy 

SEPS“), pokiaľ sa zmluvné strany v tejto Zmluve nedohodli inak. 

 

Článok III 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom plnenia tejto Zmluvy je: 

a) zabezpečiť Užívateľovi prístup do PS v odberných a odovzdávacích miestach Užívateľa 

(ďalej len „OOM“), ktoré sú uvedené v Zmluve o pripojení do PS ev. č. zmluvy 

Prevádzkovateľa .......................... (ďalej len „Zmluva o pripojení“) uzatvorenej medzi 

zmluvnými stranami.  

b) zabezpečiť Užívateľovi prenos elektriny z PS do OOM a zabezpečiť pokrytie strát 

elektriny vznikajúcich pri prenose elektriny, 

c) poskytovať Užívateľovi systémové služby, 

d) úhrada efektívnej sadzby pre Národný jadrový fond (ďalej len „NJF“) v rozsahu, v čase 

a za podmienok dohodnutých v Obchodných podmienkach, 

2. Užívateľ sa zaväzuje Prevádzkovateľovi riadne a včas uhrádzať platby za prístup do PS, za 

prenos elektriny odobratej z PS, za straty vznikajúce pri prenose elektriny odobratej z PS a 

odvod do NJF podľa podmienok tejto Zmluvy a v súlade s príslušnými vykonateľnými 

rozhodnutiami ÚRSO a Obchodnými podmienkami.  

 

Článok IV 

Technické podmienky prístupu do PS 
 

1. Technické podmienky prístupu do PS a prenosu elektriny sú stanovené v Technických 

podmienkach SEPS a v Zmluve o pripojení. Užívateľ je povinný dodržiavať 

Prevádzkovateľom stanovené hodnoty kapacity pripojenia do PS v  odberných miestach 

Užívateľa. Kapacitu pripojenia do PS upravujú Obchodné podmienky k Zmluve o pripojení. 

 

Článok V 

Prenos elektriny, prerušenie prenosu 
 

1. Prenos elektriny podľa tejto Zmluvy zabezpečuje Prevádzkovateľ z PS do OOM, ktoré sú 

uvedené v Prílohe č. 2 – Identifikácia OOM Užívateľa - obchodné schémy a vzorce. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že pripojením Užívateľa do PS môže elektrina na základe 

fyzikálnych zákonov vstupovať do PS zo strany Užívateľa. 
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2. Množstvo prenesenej elektriny v OOM vyhodnocuje Prevádzkovateľ na základe 

obchodného merania a odsúhlasených schém a vzorcov, ktoré sú uvedené v Prílohe č.2 tejto 

Zmluvy.  

3. Zmeny obchodných schém a  vzorcov musia byť odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. 

Zmeny obchodných schém a vzorcov môžu za každú zmluvnú stranu odsúhlasiť iba 

štatutárni zástupcovia zmluvných strán na základe návrhu poverených osôb uvedených 

v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zmeny obchodných schém a vzorcov je možné vykonať iba vo 

forme písomného návrhu jednej zmluvnej strany a písomnej akceptácie druhej zmluvnej 

strany, zaslaných druhej zmluvnej strane doporučeným listom podpísaným štatutárnymi 

zástupcami. Takto uskutočnené zmeny obchodných schém a fakturačných vzorcov tvoria 

neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a sú pre zmluvné strany záväzné od dátumu uvedeného 

v novej obchodnej schéme. 

4. Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť prenos elektriny Užívateľovi 

v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu z dôvodov stanovených v Zákone o 

energetike.  

 

 

Článok VI 

Meranie elektriny 
 

1. Spôsob merania, vyhodnotenie, sprístupnenie a reklamácia nameraných údajov sú stanovené 

v Technických podmienkach SEPS, v Zmluve o pripojení a v Prevádzkovom poriadku 

(ktorého súčasťou sú aj Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok). Obchodné meranie 

je realizované systémom obchodného merania SEPS (ďalej len „SOM SEPS“) v súlade 

s platnou legislatívou. Podmienky prístupu k zariadeniam SOM SEPS inštalovaných 

v objekte Užívateľa sú uvedené v Obchodných podmienkach.  

 

 

 

 Článok VII  

Tarify za prístup do PS, za prenos elektriny  

a za straty vznikajúce pri prenose elektriny 
 

1. Tarify za prístup do PS (rezervovaná kapacita), za prenos elektriny a za straty elektriny 

vznikajúce pri prenose elektriny sú stanovené vo vykonateľnom cenovom rozhodnutí 

ÚRSO. 

2. Rezervovaná kapacita Užívateľa je stanovená Prevádzkovateľom v zmysle § 20 odsek 2 

Vyhlášky. Hodnota rezervovanej kapacity je uvedená v splátkovom kalendári na aktuálny 

rok. 

3. Ak dôjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas 

zmluvného obdobia, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi ceny v súlade 

s podmienkami príslušného cenového rozhodnutia ÚRSO.  

4. Tarify uvedené v cenových rozhodnutiach ÚRSO neobsahujú DPH. K tarifám bude 

pripočítaná sadzba DPH platná v deň vzniku daňovej povinnosti. 
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Článok VIII 

Fakturačné a platobné podmienky 

 

1. Fakturačné a  platobné podmienky sú uvedené v Obchodných podmienkach. 

2. Užívateľ zašle Prevádzkovateľovi požiadavku  na predpokladané množstvo elektriny 

odobratej z PS do OOM na nasledujúci rok doporučeným listom podpísaným štatutárnymi 

zástupcami Užívateľa najneskôr do 20. novembra predchádzajúceho roka. Na základe tejto 

požiadavky vypracuje Prevádzkovateľ návrh splátkového kalendára na preddavkové platby 

za prenos elektriny, rezervovanú kapacitu a za straty vznikajúce pri prenose elektriny na 

nasledujúci rok. Platba za rezervovanú kapacitu bude vypočítaná Prevádzkovateľom v 

zmysle platnej Vyhlášky a bude súčasťou splátkového kalendára na preddavkové platby za 

rezervovanú kapacitu.  

3. Splátkový kalendár na preddavkové platby zašle Prevádzkovateľ Užívateľovi doporučeným 

listom, podpísaným štatutárnym zástupcami Prevádzkovateľa, najneskôr do 10. 

kalendárnych dní po doručení požiadavky Užívateľa na predpokladané množstvo elektriny 

odobratej z PS do OOM Užívateľa. Užívateľ najneskôr do 7. kalendárnych dní po doručení 

návrhu splátkového kalendára zašle Prevádzkovateľovi akceptačný list s potvrdením 

splátkového kalendára na preddavkové platby, ktorý bude podpísaný štatutárnymi 

zástupcami Užívateľa.  

4. Návrh splátkového kalendára na preddavkové platby Užívateľa, schválený štatutárnymi 

zástupcami zmluvných strán, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a je pre zmluvné 

strany záväzný. 

5. Prevádzkovateľ vypracuje na základe požiadavky Užívateľa na predpokladané množstvo 

elektriny odobratej z PS do OOM na rok 2017 návrh splátkového kalendára na preddavkové 

platby za prenos elektriny, rezervovanú kapacitu a za straty vznikajúce pri prenose elektriny 

na obdobie od 01.04.2017 do 31.12.2017. Splátkový kalendár na preddavkové platby zašle 

Prevádzkovateľ Užívateľovi doporučeným listom, podpísaným štatutárnymi zástupcami 

Prevádzkovateľa, najneskôr do 31.03.2017. Užívateľ najneskôr do 7 kalendárnych dní po 

doručení návrhu splátkového kalendára zašle Prevádzkovateľovi akceptačný list s 

potvrdením splátkového kalendára na preddavkové platby, ktorý bude podpísaný 

štatutárnymi zástupcami Užívateľa. 

 

       Článok IX 

Náhrada škody, riešenie sporov, reklamácie 

 
1. Predchádzanie škodám, náhrada škody a okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Obchodných podmienok. 

 

2. Prevádzkovateľ a Užívateľ vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce z tejto 

Zmluvy boli urovnané cestou zmieru. Ak však dôjde k sporu, Zmluvné strany budú 

postupovať podľa Obchodných podmienok. 
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3. Pri uplatňovaní si akejkoľvek reklamácie vyplývajúcej z tejto Zmluvy sa Užívateľ bude 

riadiť Reklamačným poriadkom ktorý je súčasťou Prevádzkového poriadku.   

Článok X 

Komunikácia 
 

1. Osoby poverené pre komunikáciu oboch zmluvných strán sú uvedené v Prílohe č. 3. tejto 

Zmluvy. Osoby poverené pre komunikáciu sú oprávnené v rámci tejto Zmluvy viesť 

spoločné rokovania týkajúce sa predmetu, termínov a ostatných podmienok súvisiacich 

s plnením tejto Zmluvy. Ak zo záverov takýchto rokovaní vyplynú námety na zmenu tejto 

Zmluvy, potom ide iba o návrh na zmenu tejto Zmluvy. Osoby poverené pre komunikáciu 

oboch zmluvných strán nie sú oprávnené meniť ani rušiť túto Zmluvu. 

 

Článok XI 

Ostatné dojednania 
 

     v prípade potreby uviesť špecifiká (požiadavky), ktoré sú nad rámec tejto typovej zmluvy 

 

Článok XII 

Platnosť Zmluvy 
 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ...................... 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

..................... za predpokladu, že sú splnené podmienky podľa bodu 3. tohto článku Zmluvy. 

3. Táto Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade, ak pred začatím prenosu má vlastník 

elektroenergetického zariadenia s Prevádzkovateľom uzatvorenú platnú a účinnú Zmluvu 

o pripojení do PS a ak má Užívateľ so zúčtovateľom odchýlok uzatvorenú platnú a účinnú 

zmluvu o zúčtovaní odchýlky (v prípade, ak má Užívateľ vlastnú zodpovednosť za 

odchýlku) alebo ak má Užívateľ uzatvorenú zmluvu o prenesení zodpovednosti za odchýlku 

so subjektom zúčtovania, ktorý má so zúčtovateľom odchýlok uzatvorenú platnú a účinnú 

zmluvu o zúčtovaní odchýlok. 

 

Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce Prílohy: 

č. 1 Obchodné podmienky k Zmluve o prístupe do prenosovej sústavy 

a prenose elektriny  

č. 2 Identifikácia OOM Užívateľa - obchodné schémy a vzorce 

č. 3 Osoby poverené pre komunikáciu 

č. 4 Oprava vyúčtovacích faktúr za rezervovanú kapacitu a prenesenú 

elektrinu za obdobie 01.01.2017-31.01.2017 
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2. Za záväzné Obchodné podmienky sa považujú vždy aktuálne platné Obchodné podmienky 

tvoriace súčasť platného Prevádzkového poriadku, ktorý bol schválený právoplatným 

rozhodnutím ÚRSO.  

3. Táto Zmluva môže byť menená výlučne písomnými vzostupne číslovanými dodatkami 

podpísanými oboma zmluvnými stranami, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. V prípade 

zmeny Prílohy č. 3 tejto Zmluvy je postačujúce o tejto zmene informovať doporučeným 

listom podpísaným zástupcom pre rokovanie vo veciach zmluvných. Takto doručená 

informácia o zmene Prílohy č. 3 tejto Zmluvy sa považuje za záväznú pre obe zmluvné 

strany. 

4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch 

rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v tejto Zmluve sú pravdivé a aktuálne a 

zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by 

mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto 

skutočnosti nahradia škodu, ktorá môže druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov 

vzniknúť.  

6. Ak jedno alebo viaceré ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo čiastočne 

neplatnými alebo nevykonateľnými, nebude tým dotknutá platnosť alebo vykonateľnosť 

ostatných ustanovení tejto Zmluvy. V takom prípade sa predpokladá, že namiesto 

neplatného ustanovenia bolo dohodnuté také účinné ustanovenie, ktoré v právne prípustnom 

rozsahu zodpovedá zmyslu a účelu neplatného  ustanovenia. To isté platí aj pre prípadné 

medzery v tejto dohode. 

7. Nakoľko Prevádzkovateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“), zmluvné strany sú 

oboznámené s tým, že informácie o tejto Zmluve budú zverejnené spôsobom uvedeným v 

ust. § 5a ods. 3 Zákona o slobode informácií a v rozsahu podľa nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v 

Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. 
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8. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a 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 zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na 

uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad 

s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.  

 

 

 

 

Dátum: Dátum: 

 

 

Za Prevádzkovateľa : Za Užívateľa: 

 

 

 

 

............................................... 

Ing. Miroslav Obert  

predseda predstavenstva  

 

 

 
 

............................................... 

 

 

 

 

............................................... 

Ing. Miroslav Stejskal 

podpredseda predstavenstva 

............................................... 
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Príloha č. 1 

Obchodné podmienky k Zmluve o prístupe do prenosovej 

sústavy a prenose elektriny 
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Príloha č. 2 

    Identifikácia OOM Užívateľa - obchodné schémy a vzorce 
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Príloha č. 3 

 

Osoby poverené pre komunikáciu 
 

Osoby poverené pre komunikáciu – Fakturácia a platenie 

 

Na strane Prevádzkovateľa:  

funkcia meno telefón/fax E-mail 

vedúca odboru 

platobných vzťahov 

Ing. Zuzana 

Debnárová 

02/5069 2700 

02/53410134 
zuzana.debnarova@sepsas.sk 

vedúca odboru fakturácie 

služieb 

Ing. Anette 

Interholzová 

02/5069 2472 

02/5069 2569 
anette.interholzova@sepsas.sk 

 

Na strane Užívateľa 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

    

    

E-mailová adresa pre zasielanie faktúr: 

 

Osoby poverené pre komunikáciu - Mesačné vyhodnotenie a kontrola 

 

Na strane Prevádzkovateľa: 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

vedúci odboru správy 

ASZD Ing. Eva Görfölová 02/5069 2353 eva.gorfolova@sepsas.sk 

vedúci oddelenia 

obchodného merania 
Milan Straka 055/7296 973 milan.straka2@sepsas.sk 

 

Na strane Užívateľa: 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

    

    

    

 

Osoby poverené pre autorizáciu prístupu k  web-portálu systému obchodného merania 

Prevádzkovateľa: 

Na strane Prevádzkovateľa:  

funkcia meno telefón/fax E-mail 

vedúci odboru správy 

ASZD 
Ing. Eva Görfölová 02/5069 2353 eva.gorfolova@sepsas.sk 

špecialista Ing. Rudolf Macko 02/5069 2784 rudolf.macko@sepsas.sk 
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Osoby poverené pre autorizovaný prístup k  web-portálu systému obchodného merania 

Prevádzkovateľa: 

 

Na strane Užívateľa: 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

    

    

    

 

Osoby poverené pre schvaľovanie obchodných schém a vzorcov  

 

Na strane Prevádzkovateľa:  

funkcia meno telefón/fax E-mail 

vedúci odboru správy 

ASZD Ing. Eva Görfölová 02/5069 2353 eva.gorfolova@sepsas.sk 

vedúci oddelenia 

obchodného merania 
Milan Straka 055/7296 973 milan.straka2@sepsas.sk 

 

Na strane Užívateľa: 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

    

    

 

Osoby poverené pre schvaľovanie projektovej dokumentácie (v prípade potreby zmeny resp. 

úpravy systému obchodného merania Prevádzkovateľa v objekte Užívateľa) 

 

Na strane Prevádzkovateľa: 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

vedúci oddelenia 

obchodného merania 
Milan Straka 055/7296 973 milan.straka2@sepsas.sk 

 

Na strane Užívateľa: 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

    

    

 

Osoby poverené pre nahlasovanie zásahov na zariadeniach systému obchodného merania 

Na strane Prevádzkovateľa: 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

vedúci odboru správy 

ASZD Ing. Eva Görfölová 02/5069 2353 eva.gorfolova@sepsas.sk 

vedúci oddelenia 

obchodného merania 
Milan Straka 055/7296 973 milan.straka2@sepsas.sk 
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Na strane Užívateľa: 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

    

    

 

 

Osoby poverené pre komunikáciu - Zmluvné vzťahy 

Na strane Prevádzkovateľa:  

funkcia meno telefón/fax E-mail 

vedúca odboru 

zmluvných vzťahov 
Ing. Helena Melegová 02/5069 2116 helena.melegova@sepsas.sk 

ekonóm obchodnej 

činnosti 
Ing. Lucia Langeová 02/5069 2326 lucia.langeova@sepsas.sk 

ekonóm  Ing. Juraj Vatľák 02/5069 2444 juraj.vatlak@sepsas.sk 

 

Na strane Užívateľa: 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

    

    

    

    

 

 

Osoby poverené Prevádzkovateľom na vstup do objektov Užívateľa 

 

Na strane Prevádzkovateľa:  

 

Za Prevádzkovateľa sú správou systému obchodného merania v objektoch Užívateľa poverení 

nižšie uvedení pracovníci:  

 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

vedúci odboru správy 

ASZD 
Ing. Eva Görfölová 

02/50692353 

0915990934 
eva.gorfolova@sepsas.sk 

vedúci oddelenia 

obchodného merania 
Milan Straka 

055/7296973 

0905319407 
milan.straka2@sepsas.sk 

technik fakturačného 

merania 
Marián Guspan 

055/7296973 

0917427859 
marian.guspan@sepsas.sk 

technik fakturačného 

merania 
Juraj Blaho 

02/50692385 

0917427850 
juraj.blaho@sepsas.sk 

technik fakturačného 

merania 
Martin Hyčko 

02/50692794 

0918876755 
martin.hycko@sepsas.sk 

vedúci oddelenia 

obchodného systému 
Pavol Petráš 

02/50692783 

0918677962 
pavol.petras@sepsas.sk 

špecialista Ing. Rudolf Macko    02/50692784 rudolf.macko@sepsas.sk 

technik systémový 

inžinier 
František Filas 

02/50692567 

0908969238 
frantisek.filas@sepsas.sk 
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vedúci odboru OaK 

prenosu EE 
Ing. Peter Výbošťok  02/50694813 peter.vybostok@sepsas.sk 

referent - kvalita prenosu 

EE 
Ing. Matej Diheneščík     02/50692973 matej.dihenescik@sepsas.sk 

 

 

Osoby poverené Užívateľom na  vstup do objektov Prevádzkovateľa 

 

Na strane Užívateľa: 

 

funkcia meno telefón/fax E-mail 
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Príloha č. 4 

Oprava vyúčtovacích faktúr za rezervovanú kapacitu a prenesenú 

elektrinu za obdobie 01.01.2017 – 31.01.2017 

    Oprava bude vykonaná formou vystavenia opravnej faktúry vystavenej za mesiac január 2017 za 
rezervovanú kapacitu, ktorej súčasťou bude dofakturácia prenesenej elektriny podľa Vyhlášky 
ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré 
podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len Vyhláška ÚRSO č. 
18/2017 Z.z.).  

    Faktúra za rezervovanú kapacitu (ďalej aj ako „RK“) na základe Vyhlášky ÚRSO č. 260/2016 Z. z.: 

Užívateľ 

Fakturované za január 2017 

RK (MW) 
Tarifa za RK 
(EUR/MW) 

Platba (EUR) 

  x,xxx 2 235,9292 0,00 

    Oprava faktúry za rezervovanú kapacitu na základe Vyhlášky ÚRSO č. 18/2017 Z. z.: 

Užívateľ 

Oprava platby za január 2017 

RK (MW) 
Tarifa za RK 

(EUR/MW/rok) 
Platba (EUR) 

  x,xxx 34 725,4617 0,00 

    Dobropisovaná  čiastka /Ťarchopisovaná čiastka 0,00 EUR 

    

    Faktúra za prenesenú elektrinu (ďalej len "prenos") na základe Vyhlášky ÚRSO č. č. 260/2016 
Z. z.: 

Užívateľ 

Fakturované za január 2017 

Prenos 
(MWh) 

Tarifa za 
prenos 

(EUR/MWh) 
Platba (EUR) 

0 x,xxx 0,0000 0,00 

    Oprava faktúry za prenesenú elektrinu na základe Vyhlášky ÚRSO č. 18/2017 Z. z.: 

Užívateľ 

Oprava platby za január 2017 

Prenos 
(MWh) 

Tarifa za 
prenos 

(EUR/MWh) 
Platba (EUR) 

0 x,xxx 1,6826 0,00 

 
       Ťarchopisovaná čiastka 0,00 EUR 

     

     

 

 


