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PRAVIDLÁ MESAČNÝCH AUKCIÍ VOĽNÝCH OBCHODOVATEĽNÝCH 

PRENOSOVÝCH KAPACÍT NA CEZHRANIČNOM PRENOSOVOM 

PROFILE SK - UA ORGANIZOVANÝCH JEDNOSTRANNE 

SLOVENSKOU ELEKTRIZAČNOU PRENOSOVOU SÚSTAVOU, A.S. 
(ĎALEJ „SEPS“) 

Na cezhraničných prenosových profiloch1) vznikajú úzke miesta prebytkom dopytu nad 
reálnymi prenosovými možnosťami. Proces prideľovania cezhraničných prenosových kapacít 
týchto úzkych miest je uskutočňovaný prostredníctvom aukcií. Aukcie na profile SK/UA sú 
organizované na strane SEPS podľa týchto Pravidiel. 

Aukcia je objektívny, nediskriminujúci a trhovo založený proces pridelenia cezhraničných 
prenosových kapacít, eliminujúci špekulatívne chovanie a zodpovedajúci požiadavkám 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943, ktorý má za výsledok rezerváciu 
prenosovej kapacity na určených cezhraničných profiloch v danom smere. Stanovuje zásady 
pre riadenie úzkych miest v prenosovej sústave, nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú 
prevádzku prenosovej sústavy. Aukčné procesy budú prebiehať v súlade s termínmi uvedenými 
v Aukčnom kalendári. Aukčný kalendár pre príslušný kalendárny rok je zverejnený najneskôr 
1. decembra predchádzajúceho roku tu: 
https://www.sepsas.sk/AukcieSEPS_WPS.asp?kod=178. 

Voľné obchodovateľné prenosové kapacity pre jednotlivé kalendárne mesiace budú 
účastníkom trhu pridelené formou explicitných aukcií. Kapacity budú ponúknuté ako 
jednostranne zaistené, s výnimkou obdobia plánovanej odstávky cezhraničného vedenia, 
ustanovení o predchádzaní škodám a ustanovení, ktoré riešia okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť, stav núdze a predchádzanie stavu núdze v zmysle všeobecne platnej legislatívy 
SR. 

1. Postup pri prideľovaní kapacity 

Aukcia voľných obchodovateľných prenosových kapacít disponibilných pre jednotlivé 
kalendárne mesiace na cezhraničnom prenosovom profile SK/UA je organizovaná na strane 
SEPS Aukčnou kanceláriou SEPS.  

Ponuka voľných obchodovateľných prenosových kapacít sa robí v závislosti od smeru prenosu.  

Mesačné aukcie sú realizované v internetovom obchodnom systéme e-Portál Damas Energy 
(aukčný e-portál) – prevádzkovateľom je SEPS na internetovej adrese https://dae.sepsas.sk. 
Účastník trhu, ktorý sa chce zúčastniť mesačnej aukcie, musí mať v e-Portáli Damas Energy 
zriadený užívateľský účet podľa Pravidiel Damas Energy zverejnených na internetovej stránke 
SEPS. Prístup do e-Portálu Damas Energy je možný prostredníctvom zaručených elektronických 
podpisov, potvrdených kvalifikovanými certifikátmi, vydanými akreditovanou certifikačnou 
autoritou. Akákoľvek výmena dát medzi užívateľom a serverom e-Portálu Damas Energy 
prostredníctvom internetu je zabezpečená proti prečítaniu tretími osobami technológiou SSL 
šifrovaním. V tomto e-Portále sú zverejňované akékoľvek informácie pre účastníkov aukcie. 
Podrobné pravidlá pre využitie systému sú obsiahnuté v on-line dokumentácii systému Damas 
Energy verejne prístupnej na https://dae.sepsas.sk. Pri elektronickej komunikácii sa účastník 
aukcie zaväzuje postupovať podľa pravidiel popísaných v on-line dokumentácii systému Damas 
Energy.  

 
1) Cezhraničný profil je súbor vedení medzi dvomi susediacimi prenosovými sústavami. V tomto 
prípade ide o profil SK s UA. 

https://www.sepsas.sk/AukcieSEPS_WPS.asp?kod=178
https://dae.sepsas.sk/
https://dae.sepsas.sk/
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V prípade závažných technických problémov - napr. všeobecný kolaps internetu, kolaps 
všetkých internetových pripojení e-Portálu Damas Energy, kolaps e-Portálu Damas Energy 
(serverov, databázy alebo chyba v aplikácii e-Portálu Damas Energy) – si Aukčná kancelária 
SEPS vyhradzuje právo operatívne zmeniť režim obchodného dňa, ako sú uzávierka zadávania 
ponúk do aukcie, resp. zverejnenie výsledkov aukcie. Všetci užívatelia aukčného e-portálu budú 
bez zbytočného omeškania informovaní o aktuálnej prevádzkovej situácii. 

Pravidlá pre mesačnú aukciu organizovanú elektronicky v užívateľskom prostredí aukčného 
e-portálu ustanovené v tejto časti môžu byť v prípade technických problémov s elektronickým 
riešením určeným Aukčnou kanceláriou SEPS nahradené alternatívnymi pravidlami uvedenými 
v prílohe 1 týchto Pravidiel. Informácia o použití alternatívneho postupu mesačnej aukcie 
podľa prílohy 1 bude zverejnená do 12:00 hod. v posledný pracovný deň pred dňom uzávierky 
predkladania ponúk podľa Aukčného kalendára (Rozhodné dni pre mesačné aukcie). 
Informácia bude zverejnená na internetovej stránke SEPS (www.sepsas.sk). Okrem toho 
Aukčná kancelária SEPS oznámi použitie alternatívneho postupu mesačnej aukcie všetkým 
účastníkom aukcie správou v aukčnom e-portáli. 

Účastník aukcie sa odovzdaním ponuky do aukcie na rezerváciu prenosovej kapacity zaväzuje 
zaplatiť Aukčnej kancelárii SEPS stanovenú úhradu za management úzkeho miesta, a to bez 
ohľadu na to, či kapacitu rezervovanú v aukcii využije alebo nie. 

Pre využívanie rezervovanej kapacity na strane SEPS pre prenos je nutné mať uzatvorenú so 
SEPS platnú a účinnú Rámcovú zmluvu o prenose elektriny cez spojovacie vedenia. 
Podmienkou uzavretia Rámcovej zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia so SEPS 
je uzavretie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky s OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu 
s elektrinou, a.s.). 

Využitie rezervovaných kapacít je uskutočnené na základe odovzdania realizačných diagramov 
prenosov, ich prijatia SEPS a odsúhlasenia s UKRENERGO podľa článku 6 týchto Pravidiel. 

2. Voľné obchodovateľné prenosové kapacity 

SEPS ponúkne oddelene od UKRENERGO v mesačných aukciách pre jednotlivé kalendárne 
mesiace voľné obchodovateľné prenosové kapacity (VOPK) na spoločnom cezhraničnom 
prenosovom profile. Tieto kapacity budú zverejnené na internetovej stránke SEPS a v aukčnom 
e-portáli v termíne stanovenom v článku 7 týchto Pravidiel. 

3. Požiadavky do aukcie na rezerváciu prenosovej kapacity 

Pre účasť v mesačnej aukcii musí byť požiadavka doručená v čase od zverejnenia kapacít do 
12:00 hod dňa stanoveného v Aukčnom kalendári (Rozhodné dni pre mesačné aukcie) ako 
Konečný termín pre podanie prihlášok do mesačnej aukcie. Účastník aukcie podáva ponuky do 
aukcie prostredníctvom e-Portálu Damas Energy spôsobom a v štruktúre definovanej 
pravidlami Damas Energy. 

Každá požiadavka obsahuje určenie: 

1. účastníka aukcie, 

2. požadovaného profilu, 

3. požadovaného smeru prenosu, 

4. obchodného intervalu: kalendárneho mesiaca, ktorého sa ponuka týka,  

5. výšky požadovanej rezervovanej kapacity v MW (v celých číslach) najviac rovnú 
ponúkanej kapacite; suma všetkých ponúk na požiadavke nesmie prevýšiť zverejnenú 
ponúkanú kapacitu, 
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6. hodnoty ponuky v EUR/MW (max. dve desatinné miesta) – musí sa rovnať nule alebo 
byť vyššia ako nula. 

Pre každý smer môže byť Aukčnou kanceláriou SEPS prijatá pre vyhodnotenie len jediná platná 
požiadavka, ktorá obsahuje najviac 20 ponúk. Požiadavka nesmie obsahovať dve alebo 
viac ponúk s rovnakou cenou. Vloženie požiadaviek do e-Portálu Damas Energy je 
účastníkovi aukcie potvrdené. V prípade, že vloženie požiadavky je odmietnuté, je účastník 
aukcie informovaný o dôvodoch odmietnutia. Akákoľvek komunikácia so systémom je 
archivovaná a každej správe je priradená časová známka, a to pri odchode správy zo serveru 
e-Portálu Damas Energy alebo pri prijatí správy na server e-Portálu Damas Energy. Pridelenie 
časovej známky je realizované podľa systémového času, ktorý je zobrazený v užívateľskom 
prostredí e-Portálu Damas Energy, na ktorý sú viazané všetky časové uzávierky doručenia 
údajov. 

4. Uskutočnenie aukcie 

Všetky prijaté ponuky sa usporiadajú zostupne podľa ponúkanej ceny. V prípade dvoch alebo 
viacerých prijatých ponúk s rovnakou cenou za MW pre dražené kapacity bude mať prednosť 
skoršia z nich (rozhodujúcim kritériom je časová známka na ponuke). Ponuky sú zoradené 
v tomto poradí pokiaľ ponuka nepresiahne hodnotu ATC v sume všetkých predchádzajúcich 
prijatých ponúk. 

Ak suma požadovaných kapacít v platných ponukách nie je vyššia ako ponúkaná voľná 
obchodovateľná prenosová kapacita, je úhrada za management úzkeho miesta rovná nule, 
teda každý účastník aukcie dostane ním požadovanú prenosovú kapacitu v rozsahu platných 
ponúk bez povinnosti úhrady za management úzkeho miesta.  

Ak suma požadovaných kapacít v platných ponukách prekročí ponúkanú voľnú 
obchodovateľnú prenosovú kapacitu, bude úhrada za proces managementu úzkeho miesta za 
každý 1 MW pridelenej kapacity stanovená podľa najnižšej ceny z akceptovaných ponúk. Takto 
určená aukčná cena bude účtovaná všetkým účastníkom aukcie, ktorí získajú rezerváciu 
prenosovej kapacity profilu za každý 1MW pridelenej rezervovanej prenosovej kapacity.  

Pokiaľ sa vyskytne viac požiadaviek s rovnakou ponúkanou cenou a suma týchto spolu s už 
akceptovanými požiadavkami prevyšuje ponúkanú kapacitu, potom tieto požiadavky 
s marginálnou cenou nie sú akceptované a zostávajúca kapacita, teda nepridelená prenosová 
kapacita, bude ponúknutá v denných aukciách. Nasledujúca tabuľka na obrázku č. 1 slúži ako 
príklad:  

Aukcia č. 1 Max. kapacita: 200 MW  SK → UA 

Účastník 

aukcie 

Výška Ponuka Celkom  

 MW EUR/MW MW  

    Alokované 

a 10 200 10 10 MW 

b 20 50 30 20 MW 

c 50 25 80 50 MW 

b 20 22 100 20 MW 

a 50 22 150 50 MW 

d 30 20 180 Prekročené 0 MW  

e 25 20 205 Prekročené 0 MW 

a 30 10 235 Prekročené 0 MW 

a 110 1 345 Prekročené 0 MW 

 
Obrázok. č. 1 Aukčný zápis 
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V tomto prípade bola pre mesačnú aukciu dosiahnutá úhrada za management úzkeho miesta 
pre daný mesiac 22 EUR/MW. Účastník aukcie „a“ dostane pridelenú prenosovú kapacitu 
celkom 60 MW a musí za ne zaplatiť 1320 EUR. Nevydražených 50 MW bude ponúknutých 
v denných aukciách. 

Ponuka účastníkov “d“ a “e“ - 20 EUR/MW - marginálna ponuka - nebude akceptovaná. 

5. Vyrozumenie o výsledku aukcie 

Aukčná kancelária SEPS oznámi do rozhodného dňa prostredníctvom e-Portálu Damas Energy 
každému úspešnému účastníkovi aukcie nasledujúce informácie: 

1. identifikácia profilu a smeru, 

2. obdobie rezervácie prenosovej kapacity, 

3. výšku pridelenej prenosovej kapacity pre daného účastníka aukcie v MW, 

4. aukčnú cenu v EUR/MW pre obdobie definované v bode 2, 

5. cenu úhrady za management úzkeho miesta v EUR pre obdobie definované v bode 2, 

6. Capacity Agreement Identification (CAI) – jedinečný identifikačný kód priradený 
pridelenej kapacite aukčným e-Portálom. 

6. Využitie rezervovanej prenosovej kapacity 

Pridelením prenosovej kapacity na cezhraničnom prenosovom profile získal účastník aukcie 
záväzok od SEPS, že jeho prenos až do výšky pridelenej kapacity je uskutočniteľný pri 
zachovaní štandardnej úrovne spoľahlivosti prevádzky prenosových sústav s výnimkou 
okolností vylučujúcich zodpovednosť, stavu núdze a predchádzania stavu núdze podľa obecne 
platnej legislatívy SR. 

Vzhľadom na to, že na profile SK - UA nie je splnené kritérium N-1, počas plánovanej údržby 
vedenia na profile je garantovaná VOPK rovná 0 MW. Informácia o plánovanej údržbe bude 
zverejnená na www.sepsas.sk. Počas plánovanej údržby nevzniká nárok na kompenzáciu 
poplatkov súvisiacich s pridelením VOPK. 

Úhradou ceny za management úzkeho miesta nadobúda rezervácia prenosovej kapacity na 
príslušnom prenosovom profile a v príslušnom smere účinnosť, tzn. úhradou ceny sa pridelená 
kapacita stáva rezervovanou. Postúpenie práv k rezervovanej kapacite je možné len pri splnení 
nasledujúcich podmienok: 

• účastník aukcie uhradí cenu za management úzkeho miesta, ktorá je viazaná na získanie 
práv pre využitie rezervovanej prenosovej kapacity v mesiaci, v ktorom sú práva 
postupované, 

• účastník trhu postúpi kapacitu prostredníctvom e-Portálu Damas Energy najneskôr do D-3 

12:00 hod. CET (CEST), kde D je obchodný deň, na ktorý sú práva postúpené. 

Práva k rezervovanej kapacite môžu byť postúpené pre jednotlivé hodiny obchodného dňa. 

e-Portál Damas Energy zaregistruje postúpenie práv. Tým nadobúda postúpenie práv účinnosť.  

Pre využívanie rezervovanej kapacity na strane SEPS pre prenos je nutné mať uzatvorenú so 
SEPS platnú a účinnú Rámcovú zmluvu o prenose elektriny cez spojovacie vedenia. 
Podmienkou uzavretia Rámcovej zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia so SEPS 
je uzavretie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky s OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu 
s elektrinou, a.s.). 

http://www.sepsas.sk/
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Rezervované kapacitné práva možno využiť s rešpektovaním princípu n:m (cross-nominácie). 
Cross-nominácie umožňujú vlastníkovi kapacitných práv využiť rezervované kapacitné práva 
s viac ako jedným partnerom na druhej strane hranice. Využitie je umožnené len 
registrovanému účastníkovi trhu, ktorý spĺňa podmienky pre využívanie rezervovaných kapacít 
a má na strane UKRENERGO partnera, ktorý spĺňa podmienky prevádzkovateľa UKRENERGO. 
Kapacita pridelená Aukčnou kanceláriou SEPS môže byť využitá výhradne len tým účastníkom 
trhu, ktorý spĺňa podmienky SEPS.  

Využitie rezervovaných kapacít je uskutočnené na základe odovzdania realizačných diagramov 
prenosu. Záväzný realizačný diagram prenosu na deň D musí byť odovzdaný účastníkom trhu: 

• SEPS (Damas Energy systém) do D-2 8:30 hod. CET (CEST) 

Každý diagram musí obsahovať CAI priradený v aukčnom procese kapacite, ktorej využitie je 
zaslaním diagramu deklarované. 

V prípade, že účastník trhu, ktorý spĺňa podmienky SEPS a jeho partner na strane UKRENERGO 
zašlú nezhodné realizačné diagramy prenosu, platné sú nižšie z hodnôt deklarovaných 
v príslušných diagramoch. 
Zmeny realizačného diagramu po tomto termíne nie sú možné. Práva na využitie rezervácie 
prenosovej kapacity sú používané na princípe „ use it or lose it “, tzn., že prenosová kapacita 
nepotvrdená záväzným diagramom do vyššie uvedeného termínu, bude znovu ponúknutá 
v rámci denných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít všetkým účastníkom 
trhu. 

7. Rozhodné dni 

• Zverejnenie voľných prenosových kapacít, pozri Aukčný kalendár 

• Termín pre predloženie ponuky do aukcie, pozri Aukčný kalendár 

• Zverejnenie informácií o výsledkoch aukcie, pozri Aukčný kalendár 

8.  Úhrada za management úzkeho miesta  

Pre úhradu ceny za management úzkeho miesta vyplývajúcej z aukcie voľnej obchodovateľnej 
kapacity pre kalendárny mesiac platia nasledujúce podmienky: 

• SEPS vystaví faktúru na druhý pracovný deň po vyhlásení výsledkov aukcie a zašle ju 
účastníkovi aukcie poštou a e-mailom. Účastník aukcie prevedie fakturovanú sumu na 
účet SEPS uvedený na faktúre. Faktúra je splatná do 5 pracovných dní od dátumu jej 
vystavenia. 

• Faktúry pre účastníkov aukcie z EÚ musia obsahovať všetky požadované údaje v súlade 
so zákonom o DPH, platným na Slovensku a v EÚ. V EÚ je to zákazník, kto uplatňuje 
a odvádza DPH. SEPS vystavuje faktúry za služby bez DPH a informuje účastníkov 
aukcie o ich daňových povinnostiach (uplatňuje sa mechanizmus „reverse charge”). 
Faktúry pre účastníka aukcie, registrovaného ako platiteľa DPH na Slovensku, budú 
vystavené vrátane DPH. 

• Na základe týchto Aukčných pravidiel je SEPS oprávnená fakturovať úrok z omeškania 
vo výške 1M EURIBOR + 8 % p.a. (pri 360-dňovom účtovnom roku), z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je 
platná k prvému dňu omeškania s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu 
(záporná hodnota), pri výpočte úroku sa použije 1M EURIBOR rovný nule. Úrok 
z omeškania je splatný do 14 kalendárnych dní od odoslania jeho vyúčtovania faxom. 
Faktúra bude zaslaná účastníkovi aukcie aj doporučene na adresu jeho sídla. 
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• Účastník aukcie musí uhradiť všetky bankové poplatky. Dátumom platby je dátum, kedy 
bola daná suma pripísaná na uvedený účet SEPS Faktúry musia byť uhradené najneskôr 
v deň splatnosti uvedený na faktúre, bez poplatku a bez zrážky a/alebo vyrovnania 
(prijatie platby na účet SEPS). 

• Ak takýto časový limit uplynie v deň štátneho sviatku, v sobotu alebo v nedeľu, platba 

je splatná v nasledujúci pracovný deň. 

• Prenosové poplatky, ako sú okrem iného prenosové poplatky vyplývajúce 
z cezhraničnej tarifikácie, vrátane všetkých relevantných a prípustných poplatkov sa 
budú účtovať oddelene od platby za riadenie preťaženia. 

• Úhrada je podmienkou získania práv na využitie pridelenej prenosovej kapacity 
v príslušnom mesiaci. 

• V prípade neuhradenia tejto čiastky v stanovenom termíne nenadobudne rezervácia 
prenosovej kapacity účinnosť a účastník aukcie stráca práva na pridelenú kapacitu, čím 
ale nezaniká jeho záväzok voči SEPS uhradiť časť poplatku za pridelenú kapacitu, ktorá 
zodpovedá rozdielu medzi poplatkom za pridelenú kapacitu a poplatkom za túto 
kapacitu účtovaným tretej strane/tretím stranám, ktorý je stanovený pri následnom 
pridelení predmetnej kapacity v denných aukciách voľnej obchodovateľnej prenosovej 
kapacity pre dni príslušného kalendárneho mesiaca. Pokiaľ predmetná kapacita nie je 
pridelená v procese denných aukcií, resp. je v procese denných aukcií pridelená 
bezodplatne, zostáva záväzok účastníka voči SEPS uhradiť poplatok za pridelenú 
kapacitu v plnej miere nedotknutý. 

• Dňom platby sa rozumie deň pripísania čiastky na účet SEPS. 

• Všetky bankové poplatky idú na ťarchu účastníka aukcie. 

Aukčná kancelária SEPS je oprávnená uskutočniť prispôsobenie úhrady zvýšeným nákladom 
(napr. zmena, alebo zavedenie daní, poplatkov a pod.) 

9. Krátenie pridelenej/rezervovanej prenosovej kapacity 

Pridelená/rezervovaná prenosová kapacita môže byť predmetom krátenia v prípadoch, kedy 
SEPS zistí, že existuje riziko, že pridelenú/rezervovanú prenosovú kapacitu nie je možné 
garantovať v dôsledku vzniku havarijnej situácie, v ktorej SEPS musí urýchlene konať s cieľom 
zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy. 

Oznámenie o krátení pridelenej/rezervovanej prenosovej kapacity musí byť zverejnené do 8:30 
hod. CET (CEST) dňa D-2 (D je deň prenosu) na internetovej stránke SEPS a v aukčnom e-
portáli. Okrem toho Aukčná kancelária SEPS bezodkladne informuje všetkých účastníkov 
aukcie, ktorým bola skrátená pridelená/rezervovaná prenosová kapacita, telefonicky, resp. 
správou poslanou e-mailom o dátume, dobe trvania a rozsahu krátenia pridelenej/rezervovanej 
prenosovej kapacity a o možnej potrebe predloženia nových opravených diagramov 
cezhraničných prenosov. 

Ak sa situácia v prenosovej sústave zlepší ešte pred oznámeným koncom doby krátenia 
prenosovej kapacity, prenosová kapacita uvoľnená vďaka skoršiemu skončeniu doby krátenia 
bude ponúknutá v rámci denného aukčného procesu. 

V prípade krátenia rezervovanej prenosovej kapacity, s výnimkou prípadu vyššej moci, kedy 
účastník aukcie nemá právo na žiadnu kompenzáciu, účastníci aukcie, ktorých rezervovaná 
prenosová kapacita bola skrátená, majú právo na kompenzáciu za každý MW, o ktorý bola 
rezervovaná kapacita skrátená a za každú hodinu trvania krátenia. Kompenzácia za 1 MWh 
krátenia je rovná aukčnej cene vydelenej počtom hodín daného mesiaca, pre ktoré boli 
prenosové kapacity v príslušnej mesačnej aukcii pridelené. 



Pravidlá mesačných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít 
na cezhraničnom prenosovom profile SK - UA  

Pri krátení prenosových práv je uplatňovaný princíp pro-rata, tzn. prenosové kapacity sú 
skrátené všetkým dotknutým účastníkom aukcie v pomere, v akom bola skrátená celková 
výška pridelenej prenosovej kapacity. Výška prenosovej kapacity, ktorá zostane účastníkovi 
aukcie po jej proporcionálnom skrátení, bude zaokrúhlená nadol na celé MW. 

Za účelom vyúčtovania kompenzácie za skrátené prenosové kapacity SEPS vystaví dotknutým 
účastníkom aukcie dobropis za zrušenú rezerváciu prenosových kapacít. 

SEPS vystaví dobropis do 10. kalendárneho dňa príslušného kalendárneho mesiaca pre všetky 
prípady, ktoré sa vyskytli v priebehu predchádzajúceho mesiaca. 

Uvedená suma bude splatná do 20. kalendárneho dňa po odoslaní dobropisu účastníkovi 
aukcie. Ak vyššie uvedený dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, deň 
splatnosti bude najbližší pracovný deň. 

10. Riešenie sporov  

Účastník aukcie a Aukčná kancelária SEPS vynaloží maximálne úsilie, aby prípadné spory 
vyplývajúce z procedúry mesačných aukcií boli urovnané zmierom. O sporných veciach rokujú 
k tomu splnomocnení zástupcovia účastníka aukcie a Aukčná kancelária SEPS. Strana, ktorá 
uplatňuje nárok, je povinná písomne vyzvať druhú stranu k riešeniu sporu, pričom spor popíše, 
ak je nárok oceniteľný peniazmi, uvádza sa taktiež čiastka, na ktorú svoj nárok hodnotí, alebo 
definuje požiadavku a predloží dôkazy, o ktoré svoj nárok opiera. Výzva sa doručuje druhej 
strane osobne alebo doporučeným listom na adresu jej sídla.  

Ak nedôjde k urovnaniu sporu do 30 dní od odoslania výzvy k riešeniu sporu podľa týchto 
Pravidiel a podľa práva Slovenskej republiky, môže Aukčná kancelária SEPS alebo účastník 
aukcie podať žalobu na príslušnom súde v SR.  

Ak nedôjde k urovnaniu sporu do 30 dní od odoslania výzvy k riešeniu sporu v prípade 
účastníkov aukcie so sídlom mimo SR sú spory rozhodované v rozhodnom konaní na 
Rozhodcovskom súde pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore podľa týchto Pravidiel, 
podľa práva SR a za použitia rozhodcovského poriadku tohto Rozhodcovského súdu. 

 

Kontaktné údaje Aukčnej kancelárie 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Aukčná kancelária SEPS 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 
 
E-mail:damas@sepsas.sk 
Tel: +421 2 5069 2804 
Fax: +421 2 5069 2817 
 


