
Číslo Zmluvy Poskytovateľa: 

Číslo Zmluvy Prevádzkovateľa PS: 

 
Zmluva 

o poskytovaní podpornej služby typu 

Sekundárna regulácia napätia v roku 2020 
 

 

(ďalej len „Zmluva“) 
medzi 

 
Poskytovateľ 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ pre DPH: 

Menom spoločnosti koná: 

 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IBAN: 

BIC(SWIFT): 

 
Spoločnosť  je  zapísaná  v Obchodnom  registri  Okresného  súdu............,  Oddiel:............, 

Vložka č. ............... 

 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 
a 

 
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy 

Obchodné meno: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

Sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, SR 

IČO: 35 829 141 
DIČ: 2020261342 

IČ pre DPH: SK2020261342 

Menom spoločnosti koná: Ing. Jaroslav Vach, MBA predseda predstavenstva 

Mgr. Martin Riegel, podpredseda predstavenstva 

 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava 

Číslo účtu: 2620191900/1100 

IBAN: SK30 1100 0000 0026 2019 1900 

BIC(SWIFT): TATRSKBX 

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

Vložka č.: 2906/B 

 
(ďalej len „Prevádzkovateľ PS “ alebo aj „SEPS“) 

 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 
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Článok I 

Preambula 
 

 
1.1 Prevádzkovateľ PS je držiteľom povolenia č. 2005E 0137 v platnom znení na prenos 

elektriny na úrovni prenosovej sústavy na vymedzenom území Slovenskej republiky 

(ďalej len „PS SR“) vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len 

„ÚRSO“). 
 

1.2 Prevádzkovateľ PS zodpovedá za zabezpečenie systémových služieb pre elektrizačnú 

sústavu Slovenskej republiky (ďalej len „ES SR“). Prevádzkovateľ PS je oprávnený 

nakupovať podporné služby (ďalej len „PpS“) potrebné na zabezpečenie poskytovania 

systémových služieb na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie 

prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na základe transparentných, nediskriminačných a 

trhových postupov. Tieto činnosti zabezpečované Prevádzkovateľom PS sú činnosťami 

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

1.3 Táto Zmluva sa riadi platnými právnymi predpismi SR, najmä: Zákonom č. 251/2012 

Z.z.   o energetike   a o zmene   a doplnení   niektorých   zákonov   v znení   neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“), Zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii 

v sieťových  odvetviach  v znení  neskorších  predpisov,  Zákonom  č. 513/1991  Zb. 

Obchodný  zákonník  v znení  neskorších  predpisov, ako  aj  príslušnými  vyhláškami 

a nariadeniami  vlády SR  a  platnými  Rozhodnutiami  ÚRSO.  Zmluva  sa  ďalej  riadi 

dokumentmi:    Prevádzkový    poriadok    prevádzkovateľa    PS    SEPS    (ďalej    len 

„Prevádzkový poriadok“), Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá 

prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „Technické podmienky“), a pravidlami 

informačného systému Damas Energy (ďalej len „IS Prevádzkovateľa PS“). 
 

 
Článok II 

Predmet Zmluvy 
 

 
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie PpS typu Sekundárna regulácia napätia (ďalej 

len „SRN“) na generátoroch dodávajúcich činný výkon do ES SR, resp. odoberajúcich 

činný  výkon  v prípade  prečerpávacích  vodných  elektrární  alebo  prostredníctvom 

kompenzačnej prevádzky  (ďalej len „KP“) od Poskytovateľa pripojeného do ES SR pre 

Prevádzkovateľa PS v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. 
 

2.2 Poskytovateľ  môže  poskytovať  PpS  typu  SRN  zo  zariadení  Poskytovateľa  iba  na 

základe platného certifikátu  (ďalej len „Certifikát“) v zmysle Technických podmienok. 
 

2.3 Zariadenie poskytujúce PpS typu SRN musí byť pripojené na Riadiaci a informačný 

systém  dispečingu  Prevádzkovateľa  PS  (ďalej  len  „RIS“),  ku  dňu  účinnosti  tejto 

Zmluvy. 
 

2.4 Poskytovanie  PpS  typu  SRN  je  v súlade  s platnými  Technickými  podmienkami. 

V prípade zmeny Technických podmienok, pri ešte platnom Certifikáte Poskytovateľa 

na  poskytovanie  PpS  typu  SRN  sa  postupuje  v zmysle  usmernení  pre  Certifikáciu 

uvedených v platných Technických podmienkach. V opačnom prípade,  stráca Certifikát 

na PpS typu SRN svoju platnosť. 
 

2.5  S poukazom na skutočnosť, že v rámci plnenia Zmluvy môže dochádzať k spracúvaniu 

osobných údajov dotknutých osôb, Poskytovateľ je povinný plniť predmet Zmluvy tak, 

aby bolo plnenie plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré 
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ukladajú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a 

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (spolu ďalej len „Legislatíva o ochrane osobných údajov“) v znení ich 

prípadných neskorších zmien. Poskytovateľ je povinný plniť predmet Zmluvy tak, aby 

obsahovalo účinné bezpečnostné, technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť 

čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú 

Legislatívou o ochrane osobných údajov. 
 

 
Článok III 

Kvantifikácia a zabezpečenie PpS typu SRN 
 

 
3.1 Poskytovateľ je schopný poskytnúť PpS typu SRN na zariadeniach uvedených v Prílohe 

č. 3  tejto  Zmluvy.  Poskytovateľ  je  povinný  ponúknuť  PpS  na  zariadení  s platným 

Certifikátom na poskytovanie PpS typu SRN vždy, keď je zariadenie prifázované a je 

schopné ponúkať regulačný rozsah jalového výkonu v súlade s platným Certifikátom. 

V prípade poskytovania KP nie je nutné, aby zariadenie bolo prifázované, čo nevylučuje 

povinnosť poskytovania PpS v súlade s bodmi 3.2 a 3.3. 

3.2 Poskytovateľ   je   povinný   informovať   Prevádzkovateľa   PS   prostredníctvom   IS 

Prevádzkovateľa PS v rámci podanej týždennej a dennej prípravy prevádzky (ďalej len 

„PP“)  o disponibilite  zariadení  podľa  bodu  3.1  tejto  Zmluvy,  v prípade  súčasného 

poskytovania SRN a KP, je informácia o disponibilite KP a SRN uvedená zvlášť za 

SRN  a za  KP.  V reálnej  prevádzke  o schopnosti  zariadení  pracovať  v režime  KP 

informuje    Poskytovateľ    Prevádzkovateľa    PS    prostredníctvom    on-line    signálu 

z riadiaceho systému Poskytovateľa. 

3.3 V prípade poskytovania SRN zo zariadenia typu prečerpávacia vodná elektráreň (ďalej 

len  „PVE“)  je  Poskytovateľ  oprávnený  podať  PP  na  poskytovanie  SRN  a  KP  aj 

v obchodných hodinách, kedy je zariadenie k dispozícii pre jeho vlastnú potrebu (napr. 

pre vybilancovanie odchýlky), prípadne na ňom poskytuje Prevádzkovateľovi PS iné 

typy PpS. 

3.4 Poskytovanie PpS typu SRN dohodnuté zmluvnými stranami podľa bodu 3.1 a bodu 3.2 

tejto Zmluvy sa pokladá za zmluvné poskytovanie PpS typu SRN. 
 

 
Článok IV 

Postupy vyhodnotenia PpS typu SRN 
 

 
4.1 Hodnotenie  objemu  a kvality  poskytovanej  PpS  typu  SRN  sa  vykonáva  v súlade 

s platnými Technickými podmienkami. 
 

4.2 Pri aktivácii KP bude vyhodnotená záporná regulačná elektrina v rámci odberu činného 

výkonu zariadenia poskytujúceho KP za cenu nula EUR/MWh. 
 

4.3 Prevádzkovateľ PS  uskutočňuje  denné  vyhodnocovanie  poskytnutej  PpS  typu  SRN 

súčasne s kontrolou kvality poskytovaných PpS (ďalej len „Denné vyhodnotenie“). 

Prevádzkovateľ    PS    sprístupní    v používateľskom    účte    Poskytovateľa    v    IS 

Prevádzkovateľa PS (ďalej len „sprístupní v IS Prevádzkovateľa“) Poskytovateľovi v 

Denné  priebežné  vyhodnotenie  PpS  do  13:00 hod.  nasledujúceho  pracovného  dňa. 

V pondelok a v pracovných dňoch, ktorým predchádza minimálne jeden nepracovný 

deň,  sa  Denné  vyhodnotenie  sprístupní  do  16:00  hod.  V prípade  nedostupnosti  IS 
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Prevádzkovateľa PS zašle Prevádzkovateľ PS Denné vyhodnotenie e-mailom na adresu 

Osobám povereným pre Hodnotenie a kontrolu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 
 

4.4 V prípade nesúhlasu Poskytovateľa s Denným vyhodnotením, môže Poskytovateľ tieto 

údaje reklamovať. Poskytovateľ môže uplatniť reklamáciu Denného vyhodnotenia 

najneskôr  do  5  pracovných  dní  od  jeho  sprístupnenia  v IS  Prevádzkovateľa  PS, 

prostredníctvom IS Prevádzkovateľa PS. 
 

4.5 Prevádzkovateľ  PS  preverí  reklamované  údaje,  a do  6  pracovných  dní  od  podania 

reklamácie   informuje   Poskytovateľa   o výsledku   preverenia   prostredníctvom   IS 

Prevádzkovateľa PS. Pokiaľ Prevádzkovateľ PS reklamáciu uzná alebo ju uzná len 

čiastočne, sprístupní opravené Denné vyhodnotenie v IS Prevádzkovateľa PS. 
 

4.6 V  prípade,  že  v procese  reklamácie  nedôjde  k  vyriešeniu  a  odstráneniu  rozporu, 

Poskytovateľ vystaví Prevádzkovateľovi PS faktúru za poskytnutú PpS typu SRN iba 

v rozsahu obojstranne schváleného a sprístupneného vyhodnotenia. V takom prípade 

obojstranne schválené vyhodnotenie neobsahuje vyhodnotenie tých obchodných hodín, 

ktoré  sú  predmetom  sporu.  V  častiach  vyhodnotenia  PpS  typu  SRN,  ktoré  sú 

predmetom sporu, sa následne postupuje podľa čl. X tejto Zmluvy. 
 

4.7 Prevádzkovateľ   PS   pri   zverejnení   vyhodnotenia   nezodpovedá   za   prenos   dát 

elektronickou cestou medzi Prevádzkovateľom PS a Poskytovateľom. Zmluvné strany 

sú povinné navzájom sa bezodkladne informovať v prípade, ak dôjde k poruche prenosu 

dát, o ktorej majú vedomosť, a ktorá by mohla mať za následok nedodržanie záväzkov 

Prevádzkovateľa PS súvisiacich so sprístupnením vyhodnotenia PpS typu SRN v IS 

Prevádzkovateľa PS. 
 

4.8 Prevádzkovateľ PS sprístupní Poskytovateľovi mesačné vyhodnotenie PpS typu SRN 

poskytovanej Poskytovateľom v IS Prevádzkovateľa PS, po posúdení a vyjadrení sa k 

prípadným reklamáciám najneskôr 11. pracovný deň po skončení kalendárneho mesiaca 

do 13:00 hod. (ďalej len „Mesačné vyhodnotenie“). Mesačné vyhodnotenie obsahuje 

obchodné a technické vyhodnotenie poskytovania PpS typu SRN sumárne za všetky 

zariadenia, ktoré poskytovali PpS typu SRN Prevádzkovateľovi PS, zo strany 

Poskytovateľa. 
 

4.9 V prípade  nesúhlasu  Poskytovateľa  s Mesačným  vyhodnotením,  má  Poskytovateľ 

právo podať reklamáciu zaslaním e-mailu na Osoby poverené za Hodnotenie a  kontrolu 

do dvoch pracovných dní po zverejnení Mesačného vyhodnotenia. Prevádzkovateľ PS 

do dvoch pracovných dní od podania reklamácie e-mailom informuje Poskytovateľa 

o výsledku  preverenia  skutočností  uvedených  v reklamácii.  V  prípade,  že  v procese 

reklamácie Mesačného vyhodnotenia nedôjde k vyriešeniu a odstráneniu rozporu, 

postupuje sa podľa bodu 4.6 tohto článku. 
 

 
Článok V 

Cena za podpornú službu SRN 
 

 
5.1 Pre Prevádzkovateľa PS sú stanovené maximálne povolené náklady na zabezpečenie 

SRN na rok 2020 uvedené v platnom cenovom rozhodnutím ÚRSO. 
 

5.2 Cena za poskytovanie PpS typu SRN pre Poskytovateľa je stanovená nasledovne: 
 

Poskytovateľovi sa vypláca pomerná časť maximálnych povolených nákladov na 

zabezpečenie  poskytovanej  PpS  typu  SRN,  ktorá  je  určená  ako  suma  hodinových 

platieb. Hodinová platba určená jednému Poskytovateľovi za poskytovanie PpS typu 

SRN sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca: 
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kde: 

HP  – hodinová platba Poskytovateľovi, 

RF  – maximálne povolené náklady podľa bodu 5.1 (ročný fond) 

HF  – počet obchodných hodín v roku (hodinový fond), 

n – premenná reprezentujúca počet vyhodnocovaných zariadení (vrátane zariadení 

PVE) Poskytovateľa v danej obchodnej hodine, nahlásených v rámci dennej 

prípravy prevádzky na poskytovanie PpS typu SRN, 

i – premenná reprezentujúca zariadenie Poskytovateľa, na ktorom bola 

poskytovaná PpS typu SRN v danej obchodnej hodine, 

ti    – vyhodnotená doba poskytovania PpS typu SRN z jednotlivých zariadení 

Poskytovateľa nahlásených v rámci dennej prípravy prevádzky na danú 

obchodnú hodinu (v minútach). V prípade súčasného poskytovania SRN a KP, 

sa doba ti hodnotí podľa bodu 5.3 tohto článku. 

z – počet všetkých zariadení, poskytujúcich PpS typu SRN nahlásených všetkými 

poskytovateľmi v dennej príprave prevádzky na danú obchodnú hodinu. Do 

premennej z sa nezapočítavajú zariadenia typu PVE, 

tPVE vyhodnotená doba poskytovania PpS typu SRN v danej obchodnej hodine 

nahlásená v dennej príprave prevádzky zo zariadení Poskytovateľa typu PVE 

(v minútach). V prípade súčasného poskytovania SRN a KP na jednej 

elektrárni, je v danej hodine doba tpve vyhodnotená vo veľkosti 60 minút, 

pokiaľ sú SRN a KP uvedené v dennej PP. 
 

5.3 Pokiaľ PVE súčasne poskytuje SRN a KP, poskytovanie sa hodnotí ako jedno zariadenie 

poskytujúce SRN. Vyhodnotená doba poskytovania ti  je v danej hodine vo veľkosti 60 

minút za splnenia nasledovných podmienok: 
 

a. Podaná denná PP na poskytovanie SRN. 

b. Podaná denná PP na poskytovanie KP. 

c. Zapnutý signál ponuky SRN v prípade prevádzky generátora (ďalej len „TG“). 

d. Zapnutý signál ponuky KP. 

e. V prípade prevádzky TG je SRN poskytovaná počas celej doby prevádzky TG. 

f. V prípade aktivácie KP dispečerom SEPS je KP poskytovaná počas celej doby 

aktivácie. 

g. Splnenie kritéria odchýlky skutočného a žiadaného napätia v pilotnom uzle 

v súlade s platnými Technickými podmienkami. 

h. Platné certifikáty na SRN a KP. 
 
 

5.3.1 Ak niektorá z uvedených podmienok, s výnimkou bodov e., f. nie je splnená, 

vyhodnotená doba ti na zariadení PVE v danej hodine je nula minút. 
5.3.2 Ak nie je splnená podmienka podľa bodu e. alebo f. a zároveň sú podmienky 

ostatných bodov splnené, vyhodnotená doba ti  je menšia ako 60 minút,   a to 

o veľkosť rozdielu medzi dobou prevádzky generátora a dobou poskytovania SRN 

alebo KP na danom generátore. 
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5.3.3 Pri  nesplnení  podmienky  podľa  bodu  g.  sa  postupuje  v súlade  s platnými 

Technickými podmienkami. 
 

5.4 Prevádzkovateľ PS sprístupňuje v IS Prevádzkovateľa PS pre každú obchodnú hodinu 

sumárny časový fond všetkých zariadení poskytujúcich PpS typu SRN nahlásených 

všetkými  poskytovateľmi  v dennej  príprave prevádzky na danú  obchodnú  hodinu  a 

zariadení poskytujúcich SRN typu PVE (t.j. menovateľ vzorca v bode 5.2 z * 60 + tPVE). 
 

 
Článok VI 

Zmluvné pokuty za neplnenie PpS typu SRN 
 

 
7.1 Ak je rozdiel doby prevádzky a doby poskytovania SRN na zariadení poskytujúcom 

SRN  v danej  obchodnej  hodine  väčší  ako  30  minút,  Prevádzkovateľ  PS  má  právo 

uplatniť  zmluvnú  pokutu  vo  výške  19  EUR  (slovom:  devätnásť  Euro)  na  dané 

zariadenie a obchodnú hodinu, v ktorej je uvedený rozdiel pri neposkytovaní PpS typu 

SRN v zmysle bodu 7.13. Prevádzkovateľ PS sprístupňuje v IS Prevádzkovateľa PS pre 

každú obchodnú hodinu výšku zmluvnej pokuty v EUR. 
 

7.2 V prípade, ak v danej obchodnej hodine Poskytovateľ informoval Prevádzkovateľa PS o 

poskytovaní  SRN  podaním  prípravy  prevádzky  podľa  bodu  3.2,  a doba  prevádzky 

zariadenia bola v danej obchodnej hodine nula minút, Prevádzkovateľ PS má právo 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 19 EUR. Toto sa netýka zariadení typu PVE. 
 

7.3 Pokiaľ  dôjde  k  výpadku  zariadenia  poskytujúceho  PpS  Poskytovateľa  alebo  straty 

komunikácie medzi zariadením poskytujúcim PpS Poskytovateľa a RIS preukázateľne v 

dôsledku výpadku zariadenia Prevádzkovateľa PS alebo z iných príčin na strane 

Prevádzkovateľa PS, a pokiaľ z dôvodov na strane Prevádzkovateľa PS nie je do 

regulácie zaradené zariadenie poskytujúce PpS rozpísané pre danú hodinu v poslednej 

platnej PP, má sa na účely platby za to, že dohodnutá PpS bola po dobu výpadku 

Poskytovateľom poskytovaná. To platí aj pre vyhodnotenie RE. Táto skutočnosť sa 

vyhodnotí na základe záznamov dispečerských denníkov SED alebo ASDR, 

elektronických denníkov RIS a na základe záznamov telefonických hovorov dispečera 

SED alebo služby ASDR. 
 

7.4 Pokiaľ  nebolo  možné  PpS  poskytnúť  z dôvodu  plánovanej  odstávky  zariadenia 

Prevádzkovateľa PS, potom objem PpS podľa poslednej platnej PP nebude priznaný 

a zároveň sa zmluvná pokuta nebude uplatňovať. 
 

 
Článok VII 

Platobné a fakturačné podmienky za disponibilitu 

poskytnutej PpS typu SRN 
 

 
7.5 Platba za poskytovanie PpS typu SRN sa určí na základe Mesačného vyhodnotenia 

vystaveného v súlade s bodom 4.8 tejto Zmluvy. 
 

7.6 Faktúra   za   poskytovanie   PpS   typu   SRN   je   vystavená   na   základe   Mesačného 

vyhodnotenia mesačne. Vyúčtovanie je realizované súhrnnou faktúrou v zmysle Zákona 

č.  222/2004  Z.z.  o dani  z pridanej  hodnoty v znení  neskorších  predpisov  za  všetky 

plnenia poskytnuté    v danom    mesiaci    podľa    Zmluvy    formou    selfbillingu    – 

Prevádzkovateľ PS vystaví vyúčtovaciu faktúru v mene a na účet Poskytovateľa. Dňom 
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dodania  je  posledný  deň  mesiaca,  v ktorom  sa  služba  poskytuje  a  faktúra  bude 

vystavená do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. 
 

7.7 V prípade oprávnenej reklamácie vystaví Prevádzkovateľ PS súhrnnú opravnú faktúru, 

v   zmysle   §   25   zákona   o DPH,   na   základe   zaslaného   opraveného   Mesačného 

vyhodnotenia Prevádzkovateľom PS. 
 

7.8 Ceny podľa tejto Zmluvy sú uvedené bez DPH. DPH podľa platnej sadzby dane ku dňu 

dodania  bude  fakturovaná  vo  výške  stanovenej  zákonom  o DPH.  V prípade,  ak 

Poskytovateľ nie je zdaniteľnou osobou registrovanou pre DPH v tuzemsku, 

vysporiadanie DPH bude riešené v súlade s legislatívou platnou v EÚ, resp. prenosom 

daňovej povinnosti (mechanizmus reverse charge). 
 

7.9 Platbu  za  poskytovanie  PpS  typu  SRN  uhradí  Prevádzkovateľ PS  vrátane  DPH  na 

základe faktúry bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa. 
 

7.10  Splatnosť súhrnnej mesačnej faktúry je 21 dní odo dňa jej vystavenia. 
 

7.11  Prevádzkovateľ PS nie je v omeškaní so zaplatením faktúry, pokiaľ je celá fakturovaná 

čiastka pripísaná na účet Poskytovateľa najneskôr posledný deň splatnosti. 
 

7.12  Faktúra musí mať náležitosti podľa platných právnych predpisov. 
 

7.13  Prevádzkovateľ PS a Poskytovateľ sa môžu písomnou formou dohodnúť, že odovzdanie 

faktúr bude prebiehať elektronickou formou. 
 

7.14  Všetky faktúry uvedené v tomto článku budú vystavené podľa platného Zákona o DPH 

a bezodkladne po vystavení doručené z e-mailovej adresy Prevádzkovateľa PS na e- 

mailové adresy Poskytovateľa, uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa 

dohodli, že ak pri zasielaní elektronických faktúr nebudú použité e-mailové adresy 

uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy, faktúry nebudú považované za elektronickú faktúru a v 

tom prípade je nutné zaslanie vystavenej faktúry doporučenou poštou. 
 

7.15  Poskytovateľ je oprávnený písomne požiadať Prevádzkovateľa PS o zmenu spôsobu 

fakturácie aj v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob fakturácie sa považuje za 

zmenený odo dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany 

Prevádzkovateľa PS Poskytovateľovi. 
 

7.16  Ak pripadne termín splatnosti faktúry na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja 

za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. 
 

7.17 Faktúru za zmluvné pokuty za neplnenie PpS typu SRN vystaví Prevádzkovateľ PS 

Poskytovateľovi do 5 kalendárnych dní od sprístupnenia Mesačného vyhodnotenia v IS 

Prevádzkovateľa PS. Splatnosť tejto faktúry je 14 dní odo dňa doručenia. 
 

 
Článok VIII 

Zmluvný úrok z omeškania 
 

 
8.1 Prevádzkovateľ PS, resp. Poskytovateľ je oprávnený v prípade omeškania s úhradou 

splatnej platby na základe predloženej faktúry, fakturovať úrok z omeškania vo výške 

1M EURIBOR + 2% p. a. z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania (pri 360 

dňovom účtovnom roku). Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je 

platná k prvému dňu omeškania s platbou. Faktúra bude zaslaná na adresu sídla 

Poskytovateľa, resp. Prevádzkovateľa PS doporučenou poštou. Úrok z omeškania je 

splatný do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. 
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8.2 Ak jedna zo zmluvných strán uhradí druhej zmluvnej strane úroky z omeškania z dlžnej 

čiastky, ktorá bola neoprávnene fakturovaná, je zmluvná strana, v prospech ktorej takéto 

úroky boli uhradené, povinná ich bezodkladne vrátiť. 
 

 
Článok IX 

Predchádzanie škodám, náhrada škody, 

okolnosti vylučujúce zodpovednosť 
 

 
9.1 Predchádzanie škodám, náhrada škody a okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa riadia 

príslušnými  ustanoveniami  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  v  platnom 

znení. 
 

 
Článok X 

Riešenie sporov 
 

 
10.1  Riešenie sporov sa riadi podľa platných ustanovení Prevádzkového poriadku. 

 

 
Článok XI 

Komunikácia 
 

 
11.1  Osoby poverené pre Kontrakt PpS oboch zmluvných strán, ktoré sú uvedené v Prílohe 

č. 1 tejto Zmluvy, sú oprávnené v rámci Zmluvy viesť spoločné rokovania, týkajúce sa 

predmetu,  termínov,  a ostatných  podmienok  súvisiacich  s plnením    Zmluvy.  Ak  zo 

záverov takýchto rokovaní vyplynú námety na zmenu tejto Zmluvy,  potom ide iba 

o návrh na zmenu Zmluvy. Osoby poverené pre komunikáciu oboch zmluvných strán 

nie  sú  oprávnené  meniť  ani  rušiť  túto  Zmluvu.  Zmenu  Osôb  poverených  pre 

komunikáciu je možné uskutočniť formou zaslania e-mailu zmluvnou stranou, ktorej 

Osoby poverené pre komunikáciu sú menené, druhej zmluvnej strane Osobám 

povereným pre Zmluvné vzťahy, a pre takýto prípad nie je nutné uzatvárať dodatok 

k Zmluve. 
 

11.2 Písomnou formou odovzdania údajov a dokumentov podľa Zmluvy sa rozumie 

doporučený list. Keď je správa vyžadujúca písomnú formu odovzdávaná elektronickou 

formou (e-mail), musí byť najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni jej odovzdania 

potvrdená doporučeným listom. Termínom doručenia e-mailu sa rozumie deň prijatia e- 

mailu, v prípade keď bola splnená podmienka o ich následnom potvrdení doporučeným 

listom. Vo všetkých ostatných prípadoch sa termínom doručenia rozumie deň doručenia 

dokumentov doporučenou poštou, alebo deň osobného doručenia Osobám povereným 

pre komunikáciu druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. 
 

 
Článok XII 

Platnosť a ukončenie Zmluvy 
 

 
12.1  Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020. Počas účinnosti 

tejto Zmluvy  môže  byť  platnosť  tejto  Zmluvy  predĺžená,  číslovaným  písomným 
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dodatkom,  podpísaným  oboma  zmluvnými  stranami,  t.j.  dodatkom  uzavretým  do 

31.12.2020.  Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  oboma  zmluvnými 

stranami a účinnosť 01.01.2020. 
 

12.2 Táto Zmluva môže byť ukončená dohodou oboch zmluvných strán alebo výpoveďou, 

alebo odstúpením od Zmluvy v zmysle platných právnych predpisov. 
 

12.3  Výpovedná lehota pri výpovedi Zmluvy je 60 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa 

doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 
 

12.4  Táto Zmluva môže byť vypovedaná každou zo zmluvných strán ak: 
 

12.4.1 povinná zmluvná strana napriek opakovanému  upozorneniu neplní svoje 

záväzky podľa tejto Zmluvy, 
 

12.4.2 povinná   zmluvná   strana   odmietne   uzavrieť   dodatok   k tejto   Zmluve, 

vyplývajúci z tejto Zmluvy. 
 

12.5 V  prípadoch  opakovaného  nepriznania  disponibility  PpS  typu  SRN  informuje 

Prevádzkovateľ PS  o  tejto  skutočnosti  Poskytovateľa  a  vyzve  ho,  aby  zabezpečil 

nápravu v najkratšej možnej dobe, a aby do doby zabezpečenia nápravy na   danom 

zariadení PpS typu SRN neposkytoval. Pokiaľ je zariadenie poskytujúce PpS typu SRN 

aj napriek tomuto upozorneniu naďalej zaraďované pre poskytovanie PpS typu SRN a 

naďalej vykazuje jej opakované neplnenie disponibility, Prevádzkovateľ PS oznámi 

Poskytovateľovi, že predmetné zariadenie poskytujúce PpS typu SRN  nie je po dobu 

uvedenú v oznámení, ale najviac do doby odstránenia nedostatku, považované za 

technicky spôsobilé poskytovať PpS typu SRN. V priebehu tejto doby má 

Prevádzkovateľ PS právo odstúpiť od Zmluvy. 
 

12.6 Poskytovateľ    sa    dopustí    závažného    porušenia    Zmluvy,    pokiaľ    uvádza 

Prevádzkovateľa PS do omylu tým, že poskytuje PpS typu SRN na zariadeniach, o 

ktorých vie alebo má vedieť, že budú mimo prevádzky, alebo o ktorých preukázateľne 

podľa všetkých okolností vedel, alebo mal vedieť, že s ohľadom na technický stav 

a kvalitatívne požiadavky nebudú schopné PpS typu SRN poskytnúť. V tom prípade má 

Prevádzkovateľ PS právo odstúpiť od Zmluvy. 
 

12.7  Výpoveď a odstúpenie od Zmluvy musia byť uskutočnené písomne a musia byť zaslané 

doporučeným listom s návratkou druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla alebo 

doručené osobne v mieste sídla druhej zmluvnej strany. 
 

 
Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 
 

 
13.1  Zmluvu  možno  meniť  a dopĺňať  iba  vzostupne  číslovanými  písomnými  dodatkami 

podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

13.2 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatné alebo neúčinné, ostatné 

ustanovenia Zmluvy nebudú dotknuté touto neplatnosťou, resp. neúčinnosťou, a teda 

zostanú v platnosti, okrem tých prípadov, keď dané ustanovenie nemožno oddeliť od 

ostatnej časti Zmluvy vzhľadom na povahu Zmluvy, jej predmet alebo okolnosti, za 

ktorých bola uzavretá. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie pre 

dosiahnutie rovnakého výsledku ako ten, ktorý bol zamýšľaný príslušnými neplatnými 

alebo neúčinnými ustanoveniami. 
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13.3 Ani jedna zmluvná strana neposkytne informácie o ustanoveniach tejto Zmluvy 

(„Dôverná informácia“) tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej zmluvnej strany. To neplatí, pokiaľ ide o informácie, ktoré: 
 

13.3.1 dala zmluvná strana k dispozícii profesionálnym poradcom, bankám alebo iným 

finančným inštitúciám, agentúram určujúcim bonitu alebo právnemu nástupcovi 

zmluvnej strany, 
 

13.3.2  sú  dané  zmluvnou  stranou  k  dispozícii  tretím  osobám  v  súlade  s právnymi 

predpismi a zákonmi SR,  reguláciou, alebo pravidlami burzy, Prevádzkovateľa 

PS alebo regulačného orgánu, alebo v súvislosti s nejakým súdnym, arbitrážnym, 

rozhodcovským alebo regulačným konaním, a to za predpokladu, že každá 

zmluvná strana použije primerané úsilie, v rozsahu použiteľnom a možnom v 

rámci takýchto zákonov, regulácie alebo pravidiel na obmedzenie rozsahu takto 

poskytovaných informácií a zmluvná strana bude o tom bezodkladne informovať 

druhú zmluvnú stranu. Dôvernosť informácii zostáva v platnosti ešte jeden 

kalendárny rok po skončení platnosti Zmluvy. 
 

13.4  Ak preukázateľne poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosť, uvedenú v bode 13.3 

tejto Zmluvy, má druhá zmluvná strana právo vyúčtovať za každé porušenie tejto 

povinnosti  zmluvnej  strane,  ktorá zmluvné povinnosti  porušila,  zmluvnú  pokutu  vo 

výške 7 000 EUR. Nárok na náhradu škody zostáva nedotknutý. 
 

13.5  Táto  Zmluva  je  vyhotovená  v dvoch  rovnopisoch  v slovenskom  jazyku,  po  jednom 

rovnopise pre každú zmluvnú stranu. 
 

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

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

znení (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), zmluvné strany sú 

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

§ 5a bod 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a v rozsahu podľa nariadenia 

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

Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. 
 

13.7 V prípade, že Poskytovateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 

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

znení (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), zmluvné strany sú 

oboznámené  s  tým,  že     Zmluva  a  daňové  doklady  súvisiace  so  Zmluvou  budú 

zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a 

faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. §5a a §5b a v 

rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 498/2011 Z.Z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení 

zmluvy. 
 

13.8 Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom 

spoločnosti SEPS s názvom „Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská 

elektrizačná prenosová sústava, a.s.“ zverejnenom na webovom sídle spoločnosti SEPS 

www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní 

osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

ruší Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

13.9  Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  Zmluva  nebola  uzavretá  v tiesni  ani  za  nápadne 

nevýhodných podmienok a že predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 

http://www.sepsas.sk/
http://www.sepsas.sk/
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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. 
 

13.10  Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce Prílohy: 
 

č. 1 Osoby poverené pre komunikáciu 

č. 2 Symboly pre platby 

č. 3 Zoznam zariadení, na ktorých bude Poskytovateľom poskytovaná PpS typu SRN 

č. 4 Schéma zapojenia zariadení Poskytovateľa 
č. 5 Zoznam Certifikátov zariadení Poskytovateľa, na ktorých bude poskytovaná PpS 

typu SRN, uložených na dispečingu Prevádzkovateľa PS 

č. 6 Povolenie Poskytovateľa na podnikanie v energetike 
 

 
 

Dátum: Dátum: 

 
Za Prevádzkovateľa PS: Za Poskytovateľa: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ing. Jaroslav Vach, MBA 
predseda predstavenstva 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Mgr. Martin Riegel 

podpredseda predstavenstva 
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    Funkcia Meno Telefón e-mail 

výkonný riaditeľ sekcie SED Ing. František Pecho +421 2 5069 2625 frantisek.pecho@sepsas.sk 

výkonný riaditeľ sekcie obchodu Ing. Jaroslav Kubinec +421 2 5069 2613 jaroslav.kubinec@sepsas.sk 

 

Príloha č. 1 

Osoby poverené pre komunikáciu 
 

 

Osoby poverené pre:  Fakturáciu, platobný styk 
 

Na strane Prevádzkovateľa PS 
 

    Funkcia Meno Telefón e-mail 

vedúci odboru platobných 
vzťahov 

 
Ing. Zuzana Debnárová 

 
+421 2 5069 2700 

 
zuzana.debnarova@sepsas.sk 

vedúci odboru fakturácie služieb Ing. Anette Interholzová +421 2 5069 2472 anette.interholzova@sepsas.sk 

 
e-mailová adresa pre odosielanie faktúr: gabriela.krchova@sepsas.sk, 
renata.miklasova@sepsas.sk., jaroslava.plastiakova@sepsas.sk, zlatica.purgatova@sepsas.sk, 

fakturacia@sepsas.sk 
 
 

Na strane Poskytovateľa 
 

    Funkcia Meno Telefón e-mail 

    
    

 
e-mailová adresa pre zasielanie faktúr: 

Osoby poverené pre: Kontrakt PpS 

Na strane Prevádzkovateľa PS 

 
 
 
 
 

Na strane Poskytovateľa 
 

    Funkcia Meno Telefón e-mail 

    
    

 
 

Osoby poverené pre:  Prípravu prevádzky a správu Certifikátov 
 

Na strane Prevádzkovateľa PS (spoločný e-mail: denna_priprava@sepsas.sk) 
 

    Funkcia Meno Telefón e-mail 

vedúci odboru prípravy PpS Ing. Miroslav Kret +421 41 518 3321 miroslav.kret@sepsas.sk 

technik prípravy Ing. Milan Janíček +421 41 518 3315 milan.janicek@sepsas.sk 

technik prípravy Ing. Peter Najdek +421 41 518 3317 peter.najdek@sepsas.sk 

technik prípravy Ing. Janka Kováčová +421 41 518 3344 janka.kovacova@sespas.sk 

 
Na strane Poskytovateľa 

 

    Funkcia Meno Telefón e-mail 
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Osoby poverené pre:  Hodnotenie a kontrolu 

 
Na strane Prevádzkovateľa PS (spoločný e-mail: hodnotenie@sepsas.sk) 

 

    Funkcia Meno Telefón e-mail 

vedúci odb. štatistík a analýz Ing. Stanislav Dudášik +421 41 518 3406 stanislav.dudasik@sepsas.sk 

špecialista Ing. Andrej Pukač +421 41 518 3380 andrej.pukac@sepsas.sk 

technik prevádzky Ing. Marek Andrejko +421 41 518 3310 marek.andrejko@sepsas.sk 

technik prevádzky Ing. Eva Houbová +421 41 518 3405 eva.houbova@sepsas.sk 

technik prevádzky Ing. Petra Pekárová +421 41 518 3358 petra.pekarova@sepsas.sk 

technik prevádzky Ing. Libor Beňo +421 41 518 3302 libor.beno@sepsas.sk 

analytik Ing. Simona Lojeková +421 41 518 3323 simona.lojekova@sepsas.sk 

 
Na strane Poskytovateľa 

 

    Funkcia Meno Telefón e-mail 

    

    

    

    

    
 

Osoby poverené pre: Obchodné hodnotenie a Kontrakty 
 

Na strane Prevádzkovateľa PS  (spoločný e-mail: obchodny_dispecing@sepsas.sk) 
 

    Funkcia Meno Nahrávaný telefón e-mail 

vedúci odboru obchodného 
dispečingu 

 

Ing. Silvia Čuntalová 
 

+421 2 5069 2441 
 

silvia.cuntalova@sepsas.sk 

dispečer obchodného dispečingu Ing. Peter Rihák +421 2 5069 2441 peter.rihak@sepsas.sk 

dispečer obchodného dispečingu Ing. Michal Schmuck +421 2 5069 2441 michal.schmuck@sepsas.sk 
 
 

Na strane Poskytovateľa 
 

Funkcia Meno Telefón e-mail 

    
    
    

 
Osoby poverené pre: Zmluvné vzťahy 

 
Na strane Prevádzkovateľa PS  (spoločný e-mail: zmluvy@sepsas.sk) 

 

Funkcia Meno Telefón e-mail 

výkonný riaditeľ sekcie obchodu Ing. Jaroslav Kubinec +421 2 5069 2613 jaroslav.kubinec@sepsas.sk 

ekonóm obchodnej činnosti Ing. Soňa Husáková +421 2 5069 2321 sona.husakova@sepsas.sk 

ekonóm obchodnej činnosti Ing. Alena Belanová +421 2 5069 2208 alena.belanova@sepsas.sk 

 
Na strane Poskytovateľa 

 
Funkcia Meno Telefón e-mail 

    
    

mailto:stanislav.dudasik@sepsas.sk
mailto:andrej.pukac@sepsas.sk
mailto:marek.andrejko@sepsas.sk
mailto:eva.houbova@sepsas.sk
mailto:petra.pekarova@sepsas.sk
mailto:libor.beno@sepsas.sk
mailto:simona.lojekova@sepsas.sk
mailto:silvia.cuntalova@sepsas.sk
mailto:peter.rihak@sepsas.sk
mailto:michal.schmuck@sepsas.sk
mailto:jaroslav.kubinec@sepsas.sk
mailto:sona.husakova@sepsas.sk
mailto:alena.belanova@sepsas.sk


Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Sekundárna regulácia napätia v roku 2020 Príloha č.1 
 

Osoby poverené pre: Aktiváciu PpS 
 

Na strane Prevádzkovateľa PS (spoločný e-mail: dispatcher@sepsas.sk) 
 

   Fax/telefón cez  
Funkcia Meno Telefón energetické linky e-mail 

špecialista - 
inštruktor 

 

Ing. Pavol Barta 
+421 518 3333 +421 41 562 4232, 

75763333 

 

pavol.barta@sepsas.sk 

dispečer ŠD 
riadenia PpS 

 

Ing. Martin Duch 
 

+421 518 3333 
+421 41 562 4232, 
75763333 

dispatcher@sepsas.sk 

dispečer ŠD 
riadenia PpS 

 

Ing. Ján Kucharčík 
 

+421 518 3333 
+421 41 562 4232, 
75763333 

dispatcher@sepsas.sk 

dispečer ŠD 

riadenia PpS 

 

Ing. Ján Labaj 
 

+421 518 3333 
+421 41 562 4232, 

75763333 

dispatcher@sepsas.sk 

dispečer ŠD 
riadenia PpS 

Ing. František 
Papala 

 

+421 518 3333 
+421 41 562 4232, 
75763333 

dispatcher@sepsas.sk 

dispečer ŠD 
riadenia PpS 

 

Ing. Pavol Závodský 
 

+421 518 3333 
+421 41 562 4232, 
75763333 

dispatcher@sepsas.sk 

dispečer ŠD 
riadenia PpS 

Ing. Richard 
Kováčik 

 

+421 518 3333 
+421 41 562 4232, 
75763333 

dispatcher@sepsas.sk 

dispečer ŠD 
riadenia ES 

Ing. Rastislav 
Šmidovič 

 

+421 518 3333 
+421 41 562 4232, 
75763333 

dispatcher@sepsas.sk 

dispečer ŠD 
riadenia ES 

Ing. Vladimír 
Turianik, CSc 

 

+421 518 3333 
+421 41 562 4232, 
75763333 

dispatcher@sepsas.sk 

dispečer ŠD 
riadenia ES 

 

Ing. Patrik Široký 
 

+421 518 3333 
+421 41 562 4232, 
75763333 

dispatcher@sepsas.sk 

dispečer ŠD 
riadenia ES 

Ing. Radovan 
Maslík 

 

+421 518 3333 
+421 41 562 4232, 
75763333 

dispatcher@sepsas.sk 

dispečer ŠD 
riadenia ES 

 

Ing. Ján Oravec 
 

+421 518 3333 
+421 41 562 4232, 
75763333 

dispatcher@sepsas.sk 

dispečer ŠD 
riadenia ES 

 

Ing. Štefan Cingel 
 

+421 518 3333 
+421 41 562 4232, 
75763333 

dispatcher@sepsas.sk 

 
 

Na strane Poskytovateľa (spoločný e-mail: ) 
 

     Funkcia Meno Telefón Fax e-mail 
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Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Sekundárna regulácia napätia v roku 2020 Príloha č.2 
 

Príloha č. 2 

Symboly pre platby 
 

 

Pre úhrady platieb za PpS typu SRN budú používané tieto symboly: 
 

 
 

Konštantné symboly (KS): 

 
Úhrada za PpS typu SRN 0308 

 
Úrok z omeškania 0058 



Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Sekundárna regulácia napätia v roku 2020 Príloha č.  3 
 

Príloha č. 3 

Zoznam zariadení, na ktorých bude Poskytovateľom 

poskytovaná PpS typu SRN 
presná špecifikácia 

(zvlášť sa uvedú zariadenia poskytujúce SRN prostredníctvom KP) 



Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Sekundárna regulácia napätia v roku 2020 Príloha č.  4 
 

Príloha č. 4 

Schéma zapojenia zariadení Poskytovateľa 
 

 

Poskytovateľ a Prevádzkovateľ PS prehlasujú, že meracie schémy zapojenia zariadení 

Poskytovateľa sú uložené u Prevádzkovateľa PS a Poskytovateľa. 



Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Sekundárna regulácia napätia v roku 2020 Príloha č.  5 
 

Príloha č. 5 

Zoznam Certifikátov zariadení Poskytovateľa, na ktorých bude 

poskytovaná PpS typu SRN, uložených na dispečingu Prevádzkovateľa PS 



Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Sekundárna regulácia napätia v roku 2020 Príloha č.  6 
 

Príloha č. 6 

Povolenie Poskytovateľa na podnikanie v energetike 


