Obchodné podmienky k Zmluve o prístupe do prenosovej
sústavy a prenose elektriny platné od 1.1.2014

1.1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Obchodné podmienky k Zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny (ďalej len
„Obchodné podmienky“) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy
a prenose elektriny (ďalej len „Zmluva“) a neoddeliteľnú súčasť Prevádzkového poriadku.
2. Tieto Obchodné podmienky v súlade s § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z predmetu Zmluvy.
3. Zmluva musí mať písomnú formu.
4. Akékoľvek zmeny v Zmluve sa musia urobiť písomne formou číslovaného dodatku
podpísaného štatutárnymi zástupcami Užívateľa a Prevádzkovateľa alebo spôsobom
dohodnutým v Zmluve. Dokument považovaný podľa Zmluvy za súčasť Zmluvy musí byť
podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ak v Zmluve nie je uvedené
inak.
5. Prenos elektriny zabezpečuje Prevádzkovateľ na základe Zmluvy uzatvorenej s Užívateľom.
6. Užívateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie prevádzkovateľ distribučnej
sústavy (ďalej len „PDS“), koncový odberateľ elektriny alebo výrobca elektriny pripojený priamo
do PS, prípadne dodávateľ elektriny, ktorý Zmluvu uzatvára pre svojho odberateľa elektriny.
7. Prevádzkovateľ je podľa Zákona o energetike povinný uzatvoriť Zmluvu s každým, kto o to
požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do PS a prenosu
elektriny.
8. Prevádzkovateľ je zároveň povinný zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom
princípe okrem plnenia povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme prístup do sústavy a
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prenos elektriny.

1.2 POSTUP PRI UZATVÁRANÍ ZMLUVY
1. Zmluva sa uzatvára medzi Prevádzkovateľom na jednej strane a žiadateľom o prístup do PS
a prenos elektriny, ktorým môže byť PDS, odberateľ elektriny, dodávateľ elektriny alebo
výrobca elektriny (ďalej len „Žiadateľ“) na strane druhej. Ak pre odberateľa elektriny
zabezpečuje prenos elektriny dodávateľ elektriny, Zmluvu môže s Prevádzkovateľom uzatvoriť
dodávateľ elektriny na základe plnej moci od odberateľa elektriny. V takomto prípade má
Žiadateľ s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o prenesení zodpovednosti za odchýlku
na dodávateľa elektriny, ktorý má so zúčtovateľom odchýlok uzatvorenú platnú a účinnú
zmluvu o zúčtovaní odchýlky.

2. Podmienkou pre uzatvorenie Zmluvy s Užívateľom PS pre elektroenergetické zariadenie, ktoré
užíva, je platná a účinná zmluva o pripojení do PS uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a
vlastníkom elektroenergetického zariadenia.
3. Ak Žiadateľ nie je vlastníkom elektroenergetického zariadenia, ktoré je pripojené do PS, do
ktorého Žiadateľ požaduje zabezpečenie prenosu elektriny, je Žiadateľ povinný preukázať
Prevádzkovateľovi zmluvný vzťah medzi ním a vlastníkom elektroenergetického zariadenia,
ktorý Žiadateľa oprávňuje prevádzkovať predmetné elektroenergetické zariadenie.
4. Na uzatvorenie Zmluvy je potrebné mať zmluvný záväzok uzatvoriť Zmluvu k určitému dátumu
uvedený v zmluve o pripojení do PS alebo doručiť Prevádzkovateľovi písomnú žiadosť
o uzatvorenie Zmluvy na adresu sídla spoločnosti alebo na emailovú adresu
zmluvy@sepsas.sk. Formulár žiadosti je uverejnený na webovom sídle. Vyplnená žiadosť
o uzatvorenie Zmluvy musí byť doručená Prevádzkovateľovi najmenej 21 dní pred
požadovaným dátumom začatia prenosu elektriny do odberného miesta Žiadateľa, inak
Prevádzkovateľ môže odmietnuť prenos elektriny.
5. Ďalšími podmienkami nevyhnutnými na uzatvorenie Zmluvy sú:
a) platná a účinná zmluva o pripojení do prenosovej sústavy,
b) platná a účinná zmluva o zúčtovaní odchýlky (v prípade, že má Žiadateľ vlastnú
zodpovednosť za odchýlku) alebo zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku podľa
Pravidiel trhu, uzatvorená medzi Žiadateľom a registrovaným (s účinnou zmluvou
o zúčtovaní odchýlky) subjektom zúčtovania. Ak je Zmluva uzatváraná s dodávateľom
elektriny, dodávateľ elektriny je povinný mať vlastnú zodpovednosť za odchýlku.
6. Na základe doručenej Žiadosti o uzatvorenie Zmluvy alebo deklarovaného záväzku v zmluve
o pripojení do PS Prevádzkovateľ PS zašle Žiadateľovi návrh Zmluvy.
7. Prevádzkovateľ po prevzatí návrhu Zmluvy od Žiadateľa opätovne preverí úplnosť a správnosť
údajov. V prípade úplného návrhu Zmluvy potvrdí Prevádzkovateľ návrh Zmluvy Žiadateľovi
a zašle konečné dohodnuté znenie Zmluvy.
8. Štatutárni zástupcovia Žiadateľa bezodkladne podpíšu konečné znenie Zmluvy a doručia
podpísanú Zmluvu Prevádzkovateľovi v štyroch rovnopisoch. Štatutárni zástupcovia
Prevádzkovateľa následne podpíšu doručenú Zmluvu a Prevádzkovateľ ju odošle v dvoch
rovnopisoch späť Žiadateľovi.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť
Zmluvy je dohodnutá vždy priamo v ustanoveniach Zmluvy.
10. Doba, na ktorú sa Zmluva uzatvára, je totožná s dobou, na ktorú sa uzatvára zmluva
o pripojení do PS, ak sa zmluvné strany nedohodli na kratšej dobe platnosti Zmluvy.
11. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek vyzvať Žiadateľa na uzatvorenie novej Zmluvy.
12. Odber elektriny bez uzatvorenej Zmluvy a bez platnej a účinnej zmluvy o pripojení do PS, ako
aj bez platnej a účinnej zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za
odchýlku sa považuje za neoprávnený odber elektriny.
13. 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.

1.3 UKONČENIE ZMLUVY
1. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.
3. Zmluva môže byť ukončená písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa
v prípade závažného porušenia Zmluvy Užívateľom, ak Užívateľ nevykoná nápravu ani
v lehote určenej Prevádzkovateľom vo výzve Prevádzkovateľa na nápravu. V prípade
neoprávneného odberu elektriny je Prevádzkovateľ oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpiť
bez predchádzajúcej výzvy.
4. Za závažné porušenie Zmluvy Užívateľom sa považuje najmä prekračovanie hodnôt kapacity
pripojenia a neprispôsobenie prevádzky elektroenergetického zariadenia Užívateľa pokynom
dispečingu Prevádzkovateľa.
5. Zmluva môže byť ukončená písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Užívateľa, ak došlo
k závažnému porušeniu Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa. Odstúpenie od Zmluvy je účinné
dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
6. Zmluva zaniká dňom zániku zmluvy o pripojení do PS alebo zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo
zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
7. Zmluva taktiež zaniká dňom zániku oprávnenosti Užívateľa prevádzkovať cudzie
elektroenergetické zariadenie (odobratie súhlasu vlastníka, zánik nájomnej zmluvy a pod.).
8. Zmluva môže byť ukončená aj písomnou výpoveďou zo Zmluvy zo strany Užívateľa bez udania
dôvodu, a to aj v prípade uzatvorenia Zmluvy na dobu určitú. Výpovedná lehota je 1 mesiac
a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
Prevádzkovateľovi doručená.

1.4 PRÍSTUP DO PRENOSOVEJ SÚSTAVY A PRENOS ELEKTRINY
1. Prístupom do PS je prístup na základe Zmluvy, pričom sa ním rozumie právo využívať PS
v rozsahu kapacity pripojenia do PS zmluvne dohodnutej v zmluve o pripojení do PS.
2. Prevádzkovateľ zabezpečuje Užívateľovi prenos elektriny na základe a v rozsahu platných
právnych predpisov, Technických podmienok SEPS a Prevádzkového poriadku.
3. Odberné a odovzdávacie miesta (ďalej len „OOM“) Užívateľa sú definované v zmluve
o pripojení do PS.
4. Prenos elektriny sa realizuje na základe požiadavky na prenos. Požiadavkou na prenos sa
rozumie požiadavka na množstvo prenesenej elektriny na ďalší kalendárny rok oznámená zo
strany Užívateľa Prevádzkovateľovi PS formou doporučeného listu podpísaného štatutárnymi
zástupcami Užívateľa a zaslaného každoročne najneskôr do 20. novembra predchádzajúceho
roka. Na základe tejto požiadavky Prevádzkovateľ vypracuje splátkový kalendár na
preddavkové platby Užívateľa.

5. Meranie v PS vrátane spracovania nameraných údajov na účely poskytovania údajov
organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zabezpečuje Prevádzkovateľ.
6. Pred začatím prenosu musí byť zo strany Prevádzkovateľa overená funkčnosť systému
obchodného merania Prevádzkovateľa podľa platných Technických podmienok.
7. Prílohou Zmluvy sú obchodné schémy a vzorce OOM Užívateľa, na základe ktorých sa
vyhodnocuje množstvo prenesenej elektriny. Obchodné schémy a vzorce musia byť
odsúhlasené Užívateľom a Prevádzkovateľom. Akékoľvek zmeny v obchodných schémach
alebo vzorcoch OOM Užívateľa sa môžu uskutočniť výhradne so súhlasom Prevádzkovateľa
a Užívateľa.
8.

Prevádzkovateľ a Užívateľ sú zodpovední za dodržiavanie stanovených parametrov kvality
elektriny v zmysle príslušnej legislatívy a Predpisov SEPS.

1.5 ODOVZDÁVANIE ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA PRENOSU
A TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA
1. Užívateľ je povinný Prevádzkovateľovi PS odovzdávať údaje, ktoré sa týkajú očakávaného
odberu elektriny z PS do OOM Užívateľa alebo dodávky elektriny do PS z OOM Užívateľa, pre
potrebu prípravy prevádzky PS (ročná, mesačná, týždenná a denná), ktoré sú stanovené
v platnej legislatíve a v Technických podmienkach.
2. PDS a koncový odberateľ elektriny pripojený do PS nahlási Prevádzkovateľovi na účely
cenovej regulácie do 30. marca bežného roku a spresní najneskôr do 1. júla príslušného roku
na nasledujúci kalendárny rok plánované množstvá elektriny v megawatthodinách
v nasledujúcom členení:
a) množstvo elektriny, ktorú PDS a koncový odberateľ elektriny odoberie z PS,
b) množstvo elektriny, ktorú odoberú prevádzkovatelia distribučných sústav a koncoví
odberatelia elektriny z jeho distribučnej sústavy vrátane prevádzkovateľov distribučných
sústav a odberateľov elektriny pripojených v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od
ES SR,
c) množstvo elektriny, ktorú odoberú prevádzkovatelia distribučných sústav a koncoví
odberatelia elektriny z jeho distribučnej sústavy v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej
od ES SR.
3. PDS pripojený do PS nahlási Prevádzkovateľovi údaje o skutočnom množstve elektriny
v megawatthodinách za príslušný mesiac do ôsmeho kalendárneho dňa nasledujúceho
mesiaca v nasledujúcom členení:
a) množstvo elektriny, ktorú odoberú prevádzkovatelia distribučných sústav a koncoví
odberatelia elektriny z jeho distribučnej sústavy vrátane prevádzkovateľov distribučných
sústav a odberateľov elektriny pripojených v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od
ES SR,
b) množstvo elektriny, ktorú odoberú prevádzkovatelia distribučných sústav a koncoví
odberatelia elektriny z jeho distribučnej sústavy v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej
od ES SR.

4. PDS pripojený do PS nahlási Prevádzkovateľovi ostatné doplňujúce údaje v termínoch
uvedených v Technických podmienkach (Dokument D) v členení:
a) prognóza odberu na rok n+1,
b) aktualizácia inštalovaného výkonu fotovoltických elektrární,
c) aktualizácia inštalovaného a dosiahnuteľného výkonu zariadení na výrobu elektriny okrem
fotovoltických elektrární.
5. Výrobca elektriny pripojený do PS nahlási Prevádzkovateľovi na účely cenovej regulácie do
30. marca bežného roku a spresní najneskôr do 1. júla príslušného roku na nasledujúci
kalendárny rok plánované množstvá elektriny v megawatthodinách vyrobenej v zariadení na
výrobu elektriny tohto výrobcu elektriny a dodanej odberateľom elektriny priamym vedením
alebo spotrebovanej týmto výrobcom elektriny a elektriny spotrebovanej na vlastnú spotrebu
elektriny pri výrobe elektriny odobratej z PS.
6. Výrobca elektriny pripojený do PS nahlási Prevádzkovateľovi údaje o skutočnom množstve
elektriny v megawatthodinách vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny tohto výrobcu elektriny
a dodanej odberateľom elektriny priamym vedením alebo spotrebovanej týmto výrobcom
elektriny okrem elektriny spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, a to
vždy za príslušný mesiac do siedmeho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.
7. Užívateľ nahlási Prevádzkovateľovi skutočné množstvá elektriny a to vždy za príslušný mesiac
v predpísanej forme na webový portál informačného systému obchodného merania
Prevádzkovateľa a/alebo na e-mail K_spotreba@sepsas.sk a písomne ich potvrdí najneskôr do
10. dňa každého mesiaca.
8. Ak Užívateľ neposkytne Prevádzkovateľovi množstvá elektriny, Prevádzkovateľ má právo
stanoviť odhad týchto údajov.

1.6 Obmedzenie a prerušenie prenosu elektriny
1. Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú
dobu prenos elektriny bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, keď škoda vznikla
zavinením Prevádzkovateľa v prípadoch taxatívne uvedených v § 28 ods. 1 písm. g) Zákona
o energetike.
2. Prevádzkové manipulácie, ktorých dôsledkom je iná topológia sústavy, sa nepovažujú za
prerušenie prenosu, ak nedôjde k obmedzeniu alebo prerušeniu prenosu elektriny.

1.7 MERANIE, SPÔSOB SPRÍSTUPNENIA NAMERANÝCH ÚDAJOV,
SPÔSOB ZABEZPEČENIA NÁHRADNÝCH HODNÔT
1. Spôsob merania prenesenej elektriny je stanovený v Technických podmienkach, v zmluve
o pripojení do PS, ako aj v Prevádzkovom poriadku (kap. 2.7). Množstvo prenesenej elektriny
vyhodnocuje Prevádzkovateľ na základe obchodného merania v OOM Užívateľa a
odsúhlasených obchodných schém a vzorcov.

2. Pre Užívateľa je k dispozícii webové rozhranie zo SOM SEPS , na ktorom sú zobrazované
validované namerané hodnoty z miest jeho pripojenia do PS.
3. Po podpise Zmluvy môže Užívateľ požiadať správcu SOM SEPS o autorizovaný prístup
k vyššie uvedenému webovému rozhraniu. Osoba oprávnená získať autorizovaný prístup musí
byť uvedená v Zmluve. Správca systému obchodného merania jej poskytne všetky náležitosti
potrebné pre prístup k tomuto rozhraniu.
4. V prípade nedostupnosti údajov v SOM SEPS budú pre fakturáciu jednotlivých služieb použité
údaje zo systému obchodného merania (meracej súpravy) Užívateľa, ktorý je ich povinný
v požadovanej forme poskytnúť správcovi SOM SEPS .
5. V prípade nedostupnosti údajov zo SOM SEPS aj Užívateľa, ak je nedostupnosť spôsobená
technickými problémami prenosových ciest a zariadení, správca SOM SEPS požiada správcu
objektu, v ktorom je umiestnená meracia súprava SOM SEPS, o vykonávanie hodinových
odpočtov stavov číselníkov elektromerov a ten je povinný tento odpočet zabezpečiť. V takomto
prípade sa pre daný časový úsek použijú údaje z týchto hodinových odpočtov.
6. Na účely kontroly sa vykonáva mesačný odpočet stavov číselníkov elektromerov. Mesačný
odpočet realizuje správca objektu, v ktorom je umiestnená meracia súprava SOM SEPS .
V prípade objektu s bezobslužnou prevádzkou je mesačný odpočet realizovaný
prostredníctvom automatizovaného systému zberu dát Prevádzkovateľa.
7. Mesačný odpočet za predchádzajúci mesiac musí správca objektu, v ktorom je umiestnená
meracia súprava SOM SEPS, odovzdať správcovi SOM SEPS najneskôr v druhý pracovný
deň nasledujúceho mesiaca do 10:00 h.
8. Ak merané hodnoty nie sú známe do doby odoslania spresnených mesačných hodnôt, sú
náhradné hodnoty stanovené Prevádzkovateľom podľa Technických podmienok verifikované a
odsúhlasené zo strany Užívateľa. V prípade sporných otázok sú do mesačného vyhodnotenia
použité náhradné hodnoty stanovené Prevádzkovateľom a súčasne obidve zmluvné strany
postupujú podľa pravidiel a podmienok riešenia sporov podľa Prevádzkového poriadku.
9. Ak je potrebné v spôsobe merania uskutočniť zmeny, tieto zmeny musia byť Užívateľom
a Prevádzkovateľom vzájomne odsúhlasené a zaznamenané v obchodnej schéme a vo
vzorcoch OOM Užívateľa najneskôr v deň, v ktorom boli vykonané.
10. V prípade, ak nie sú splnené podmienky odovzdávania meraných hodnôt, Prevádzkovateľ má
právo stanoviť a použiť ako záväzné hodnoty pre zúčtovanie náhradné hodnoty v príslušnom
OOM Užívateľa. V prípade, ak nie je meranie alebo prenos dát dlhodobo zabezpečované
z dôvodov na strane Užívateľa, v dôsledku čoho sú používané náhradné hodnoty,
Prevádzkovateľ oznámi túto skutočnosť ÚRSO a upozorní Užívateľa na možné prerušenie
prenosu.
11. Užívateľ má právo reklamovať hodnoty namerané Prevádzkovateľom. Spôsob reklamácie je
popísaný v kapitole 8 Prevádzkového poriadku.

1.8 PODMIENKY PRÍSTUPU PREVÁDZKOVATEĽA DO OBJEKTOV
UŽÍVATEĽA

1. Prevádzkovateľ zabezpečuje meranie elektriny v PS. Ak sú zariadenia SOM SEPS umiestnené
v objektoch Užívateľa, ten je povinný umožniť pracovníkom Prevádzkovateľa prístup do jeho
objektov za účelom výkonu správy merania.
2. Pracovníci Prevádzkovateľa sú povinní vopred ohlasovať plánovaný príchod príslušnému
zodpovednému pracovníkovi Užívateľa. Tento pracovník je určený Užívateľom.
3. Užívateľ umožní pracovníkom Prevádzkovateľa prístup k zariadeniam SOM SEPS minimálne
v pracovné dni počas pracovnej doby od 8:00 do 16:00 hod.
4. Ak po pracovnom dni nasledujú viac ako dva dni pracovného voľna (pracovného pokoja), tak je
nutné v prípade potreby umožniť prístup v posledný pracovný deň pred dňami voľna aj po
pracovnej dobe.
5. V prípade nutnosti je Užívateľ povinný umožniť bez zdržania pracovníkom Prevádzkovateľa a
pracovníkom spojovacej techniky Prevádzkovateľa rýchly výkon správy meracieho a
komunikačného zariadenia vo svojom objekte a to aj v čase mimo riadnej pracovnej doby.
6. V prípade potreby operatívneho zásahu na zariadeniach SOM SEPS Užívateľ umožní prístup
pracovníkov Prevádzkovateľa do štyroch hodín od požiadania.
7. V prípade nutnosti je Užívateľ povinný umožniť Prevádzkovateľovi prístup aj s potrebnou
technikou vrátane motorových vozidiel.
8. Ak Užívateľ neumožní rýchle odstránenie technických problémov, preberá plnú zodpovednosť
za všetky škody spôsobené spomaľovaním servisného zásahu. Uvedené škody pôjdu na
ťarchu Užívateľa.
9. Pracovníci Prevádzkovateľa musia spĺňať všetky podmienky, ktoré sú kladené Užívateľom na

vstup a musia rešpektovať miestne prevádzkové a bezpečnostné predpisy Užívateľa.

1.9 ZMENA DODÁVATEĽA A ZMENA BILANČNEJ SKUPINY
1. V súlade s Pravidlami trhu môže mať každý účastník trhu s elektrinou buď vlastnú
zodpovednosť za odchýlku (vytvára vlastnú bilančnú skupinu), alebo môže preniesť svoju
zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt zúčtovania (stáva sa súčasťou bilančnej skupiny
tohto subjektu zúčtovania).
2. Bilančnou skupinou je skupina odberných miest a odovzdávacích miest účastníkov trhu
s elektrinou, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku jeden spoločný subjekt zúčtovania;
označuje sa identifikačným číslom bilančnej skupiny.
3. Dodávateľa elektriny a bilančnú skupinu je v súlade s Pravidlami trhu možné meniť jedným
z týchto spôsobov:
a) pri zmene režimu zodpovednosti za odchýlku odberateľ elektriny, ktorý má vlastnú
zodpovednosť za odchýlku a sám tvorí bilančnú skupinu, prenáša na základe zmluvy
o dodávke elektriny a zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku svoju zodpovednosť za
odchýlku na svojho dodávateľa elektriny;

b) pri zmene režimu zodpovednosti za odchýlku odberateľ elektriny, ktorý preniesol svoju
zodpovednosť za odchýlku na svojho dodávateľa elektriny, ukončí zmluvu o dodávke
elektriny a zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s doterajším dodávateľom
elektriny a vytvára vlastnú bilančnú skupinu;
c) pri zmene dodávateľa elektriny odberateľ elektriny, ktorý uzavrel zmluvu o dodávke
elektriny spolu s prenesením zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, túto
zmluvu ukončuje a uzatvára zmluvu s novým dodávateľom elektriny, čím mení dodávateľa
elektriny.
4. Každá zmena dodávateľa elektriny je zároveň zmenou bilančnej skupiny.
5. Registráciu OOM Užívateľa pripojeného do PS a ich priradenie do bilančnej skupiny nového
dodávateľa elektriny vykoná Prevádzkovateľ na základe písomnej žiadosti nového dodávateľa
elektriny (na základe splnomocnenia Užívateľa) zaslanej PPS najneskôr 21 dní pred
požadovaným dňom zmeny. Formulár žiadosti je uverejnený na webovej stránke
Prevádzkovateľa www.seps.sk.
6. Proces zmeny dodávateľa sa nevzťahuje na zmeny dodávateľa v prípadoch, keď dodávateľom
bude dodávateľ poslednej inštancie podľa Zákona o energetike.
7. Proces zmeny bilančnej skupiny a zmeny dodávateľa je uvedený v Pravidlách trhu.

1.10 SPÔSOB STANOVENIA ÚHRAD
1. Prevádzkovateľ účtuje Užívateľovi ceny (tarify) za prístup do PS (rezervovaná kapacita) a
prenos elektriny a za straty pri prenose elektriny v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami
ÚRSO a platnou cenovou vyhláškou ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v elektroenergetike. (ďalej len „Vyhláška ÚRSO o cenovej regulácii“).
2. Platba za rezervovanú kapacitu a prenos elektriny sa neúčtuje v prípadoch určených
v Pravidlách trhu a/alebo v cenových rozhodnutiach ÚRSO a/alebo vo Vyhláške Úradu
o cenovej regulácii.
3. Ceny sú platné počas účinnosti príslušného rozhodnutia ÚRSO. Ak začne platiť iné
rozhodnutie ÚRSO, Prevádzkovateľ uplatní zmenenú výšku platieb od účinnosti stanovenej
v novom Rozhodnutí ÚRSO.
4. Prevádzkovateľ do 15 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti nového rozhodnutia
ÚRSO vypracuje návrh splátkového kalendára na preddavkové platby. Návrh splátkového
kalendára podpísaný štatutárnymi zástupcami zašle Prevádzkovateľovi na odsúhlasenie
Užívateľovi.
5. Užívateľ je povinný do 15 kalendárnych dní od doručenia návrhu splátkového kalendára pre
preddavkové platby tento odsúhlasiť a podpísaný štatutárnymi zástupcami poslať
Prevádzkovateľovi .
6. V prípade, ak Užívateľ do 15 kalendárnych dní bezdôvodne neodsúhlasí splátkový kalendár na
preddavkové platby, Prevádzkovateľ má právo uplatniť návrh splátkového kalendára na
preddavkové platby zaslaný Užívateľovi.
7. V prípade vzniku cenových rozdielov vyplývajúcich zo zmeny rozhodnutí ÚRSO bude finančné
vysporiadanie vzniknutých cenových rozdielov uskutočnené najneskôr do jedného mesiaca od

právoplatnosti nového rozhodnutia ÚRSO, pokiaľ sa Prevádzkovateľ nedohodne s Užívateľom
inak.
8. Prevádzkovateľ zverejňuje platné ceny na svojom webovom sídle. Prevádzkovateľ taktiež
zverejňuje na svojom webovom sídle údaje a informácie vzťahujúce sa k poskytovaniu služieb,
cenovým podmienkam a spôsobom účtovania.
9. V prípade zmeny rozsahu rezervovanej kapacity sú zmluvné strany povinné do 30
kalendárnych dní odsúhlasiť rozsah rezervovanej kapacity doporučeným listom podpísaným
štatutárnymi zástupcami.
10. Platby za prenesenú elektrinu a za straty pri prenose sú účtované za každú megawatthodinu
elektriny odovzdanej z PS do OOM Užívateľa na základe hodnôt nameraných meracím
zariadením Prevádzkovateľa, alebo na základe náhradných hodnôt vzájomne odsúhlasených
s Užívateľom v prípade výpadku merania.

1.11 FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY PRE PRÍSTUP DO PS,
PRENOS ELEKTRINY A STRATY VZNIKAJÚCE PRI PRENOSE
ELEKTRINY
1. Užívateľ uhradí platbu za rezervovanú kapacitu mesačne formou jedného preddavku a platbou
na základe vyúčtovacej faktúry, v ktorej sa zohľadní zaplatený preddavok daného mesiaca.
Splátkový kalendár na preddavkové platby bude odsúhlasený zodpovednými zástupcami podľa
podmienok uvedených v Zmluve.
2. Preddavok vo výške 50 % stanovenej mesačnej platby za rezervovanú kapacitu, zaokrúhlený
na celé čísla, bude uhradený do 10. dňa daného mesiaca.
3. Prevádzkovateľ vystavuje mesačnú vyúčtovaciu faktúru za rezervovanú kapacitu, a to
najneskôr do 15. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, ktorého sa vyúčtovanie týka.
Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať cenu za rezervovanú kapacitu a k nej prislúchajúcu DPH;
od celkovej hodnoty faktúry budú odpočítané preddavky prijaté na účet Prevádzkovateľa
v mesiaci, ktorého sa vyúčtovanie týka.
4. Užívateľ uhradí platbu za prenesenú elektrinu a platbu za straty vznikajúce pri prenose
mesačne formou jedného preddavku za prenesenú elektrinu a jedného preddavku za straty
a platbou na základe vyúčtovacích faktúr, v ktorých sa zohľadnia zaplatené preddavky
v danom mesiaci. Splátkové kalendáre na preddavkové platby budú odsúhlasené
zodpovednými zástupcami podľa podmienok uvedených v Zmluve:
a) preddavok vo výške 60 % súčinu predpokladaného množstva elektriny prenesenej
v bežnom mesiaci v súlade so splátkovým kalendárom pre Užívateľa a tarify za prenesenú
elektrinu, zaokrúhlený na celé čísla;
b) preddavok vo výške 60 % súčinu predpokladaného množstva elektriny prenesenej
v bežnom mesiaci pre Užívateľa a tarify za straty vznikajúce pri prenose elektriny,
zaokrúhlený na celé čísla.
5. Preddavkové platby sú splatné do 16. dňa daného mesiaca.
6. Prevádzkovateľ vystaví mesačne vyúčtovaciu faktúru za prenesenú elektrinu a vyúčtovaciu
faktúru za straty a to najneskôr do 15. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, ktorého sa

vyúčtovanie týka. Vyúčtovacie faktúry budú obsahovať cenu za prenesenú elektrinu a cenu za
straty a k nej prislúchajúcu DPH; od celkovej hodnoty faktúr budú odpočítané preddavky prijaté
na účet Prevádzkovateľa v mesiaci, ktorého sa vyúčtovanie týka.
7. V prípade, že preddavok na príslušný mesiac bude pripísaný na účet Prevádzkovateľa až
v nasledujúcom mesiaci, táto platba nebude považovaná za čiastočnú úhradu vyúčtovacej
faktúry za príslušný mesiac, ktorého sa preddavková platba týka.
8. Prevádzkovateľ odošle Užívateľovi vyúčtovaciu faktúru najneskôr do 15. dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, ktorého sa vyúčtovanie týka. Faktúry budú zaslané e-mailom alebo
faxom na kontaktné adresy uvedené v Zmluve a súčasne doporučenou poštou na adresu sídla
Užívateľa.
9. Splatnosť vyúčtovacej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi e-mailom alebo
faxom.
10. V prípade, že deň splatnosti preddavkovej platby alebo faktúry pripadne na sobotu, nedeľu
alebo deň pracovného pokoja, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. Za
zaplatenie preddavkovej platby alebo faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky
v prospech účtu Prevádzkovateľa.
11. Faktúry musia spĺňať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH).
12. Užívateľ je oprávnený reklamovať faktúru vystavenú Prevádzkovateľom a zaslanú poštou, emailom alebo faxom a to najneskôr do 10 dní od dňa doručenia faktúry. Prevádzkovateľ má
povinnosť do 20 dní od doručenia reklamácie poskytnúť Užívateľovi písomné vyjadrenie
o oprávnenosti reklamácie. Prípadný rozdiel z reklamačného konania je samostatným plnením,
ktoré sa fakturuje v zdaňovacom období, v ktorom bolo reklamačné konanie ukončené.
Uplatnením reklamácie neprestáva plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry. Lehota splatnosti
opravnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi e-mailom alebo faxom.
13. Ak za odberateľa uzatvára Zmluvu dodávateľ elektriny, platby za rezervovanú
kapacitu, prenesenú elektrinu a straty vznikajúce pri prenose uhrádza dodávateľ elektriny.
14. Prevádzkovateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky z neuhradených platieb s prípadnými
záväzkami voči Užívateľovi, ktoré vyplývajú z ostatných zmlúv.
15. Ak nedôjde k úhrade splatných záväzkov zo strany Užívateľa je Prevádzkovateľ oprávnený po
opakovanej písomnej výzve prerušiť prenos elektriny do odberného miesta Užívateľa až do
doby uhradenia týchto záväzkov.
16. Prevádzkovateľ je oprávnený fakturovať úrok z omeškania za každý deň omeškania z dlžnej
sumy vo výške 1M EURIBOR + 2 % p.a. (pri 360-dňovom účtovnom roku), ktorého hodnota je
stanovená v deň splatnosti dlžnej platby. Úrok z omeškania je splatný do 14 dní od doručenia
jeho vyúčtovania e-mailom alebo faxom. Faktúra bude Užívateľovi súčasne zaslaná
doporučenou poštou na adresu jeho sídla.
17. Ak jedna zo zmluvných strán uhradí druhej zmluvnej strane úroky z omeškania z dlžnej sumy,
ktoré boli neoprávnene fakturované, je zmluvná strana, v prospech ktorej boli takéto úroky
uhradené, povinná ich bezodkladne vrátiť.

1.12 PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM, NÁHRADA ŠKODY A ZMLUVNÉ POKUTY
1. Prevádzkovateľ a Užívateľ sa zaväzujú navzájom sa bezodkladne informovať o skutočnostiach,
ktoré by mohli viesť ku škodám a usilovať sa o ich odvrátenie.
2. Prevádzkovateľ a Užívateľ sú zbavení zodpovednosti za nedodržanie povinnosti vyplývajúcej
zo Zmluvy alebo právnych predpisov či Technických podmienok, ak takéto konanie bolo
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať od Užívateľa náhradu škody vo výške skutočne vzniknutej
škody, ak táto bola spôsobená najmä akýmkoľvek konaním alebo nekonaním zmluvnej strany
v rozpore so Zmluvou, súvisiacimi právnymi predpismi a Technickými podmienkami.
4. Ak Užívateľ poruší Predpisy Prevádzkovateľa PS súvisiace s predmetom Zmluvy, povinnosti
alebo podmienky vyplývajúce zo Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok, je
Prevádzkovateľ oprávnený uložiť Užívateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000,-EUR za každé
takéto porušenie.
5. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody vo
výške škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
6. Pri neoprávnenom odbere ktorý vznikne odberom elektriny bez uzatvorenej Zmluvy alebo bez
zmluvy o pripojení do PS alebo v rozpore s ňou je Užívateľ povinný uhradiť skutočne vzniknutú
škodu. V prípade nemožnosti úplného vyčíslenia skutočnej škody, je Užívateľ povinný uhradiť
škodu vypočítanú podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.
7. Neodovzdanie údajov v rozsahu, v termíne a spôsobom podľa týchto Obchodných podmienok
sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a zakladá Prevádzkovateľovi nárok
na vyúčtovanie zmluvnej pokuty vo výške 2000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
8. Pre vyúčtovanie a fakturáciu zmluvných pokút sa uplatnia príslušné ustanovenia časti
Fakturačné a platobné podmienky uvedené v týchto Obchodných podmienkach.

1.13 RIEŠENIE SPOROV
1. V prípade riešenia sporov postupuje Prevádzkovateľ a Užívateľ nasledovným spôsobom:
a) Prevádzkovateľ a Užívateľ budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne
vysvetlená a pre tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť;
b) Zmluvná strana, ktorá uplatňuje nárok, je povinná písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu
k riešeniu sporu, pričom spor podrobne opíše a uvedie odkaz na ustanovenia právneho
predpisu, Prevádzkového poriadku alebo Zmluvy a predloží kópie dôkazných prostriedkov,
o ktoré svoj nárok opiera. Ak je nárok oceniteľný peniazmi, uvedie tiež čiastku, na ktorú
svoj nárok hodnotí;
c) Výzva sa doručuje druhej zmluvnej strane osobne, alebo doporučeným listom na adresu jej
sídla v prípade právnickej osoby, alebo na adresu v prípade fyzickej osoby;
d) Poverení zamestnanci oboch zmluvných strán sa stretnú v dohodnutom termíne a mieste.
Ak nedôjde k dohode o termíne a mieste konania schôdzky, poverení zamestnanci oboch
zmluvných strán sa stretnú v 7. pracovný deň od doručenia výzvy o 10:00 h v sídle
zmluvnej strany vyzvanej na rokovanie;

e) Pri schôdzke poverených zamestnancov oboch zmluvných strán sa prerokuje predmet
výzvy a z rokovania bude spísaný zápis s návrhom riešenia. Ak dôjde k zhode o návrhu
riešenia spornej veci v plnom rozsahu, je zápis poverenými zamestnancami oboch
zmluvných strán podpísaný a predložený k následnému odsúhlaseniu a vyjadreniu
osobám, ktoré obe zmluvné strany pre tento prípad určia. Ak dôjde k zhode o návrhu
riešenia iba v časti spornej otázky, potom sa v zápise presne rozdelí a opíše časť, pri ktorej
došlo k zhode o návrhu riešenia, a časť, ktorá ostáva spornou;
f) Štatutárne orgány Prevádzkovateľa a Užívateľa, alebo ich poverení zástupcovia, sú povinní
sa k návrhu riešenia sporných otázok vyjadriť najneskôr do 20-tich pracovných dní od
dátumu spísania zápisu, a svoje písomné vyjadrenie k návrhu doručiť druhej zmluvnej
strane na adresu jej sídla, resp. adresy uvedené v Zmluve;
g) Ak nedôjde do 30 dní od doručenia výzvy k inej dohode, môže sa zmluvná strana, ktorá na
tom má záujem, obrátiť so sťažnosťou na príslušný správny orgán, prípadne so žalobou na
príslušný súd, o čom upovedomí doporučeným listom druhú zmluvnú stranu. Počas doby
trvania sporu sú obe zmluvné strany povinné postupovať podľa Prevádzkového poriadku
a vzájomnej Zmluvy.

1.14 PRAVIDLÁ A PODMIENKY POSKYTOVANIA SYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB
1. Systémové služby zabezpečujú kvalitu dodávky elektriny a spoľahlivosť prenosovej sústavy,
slúžia na udržanie vyrovnanej výkonovej bilancie ES SR v reálnom čase a na obnovu
synchrónnej prevádzky pri rozpade ES SR.
2. Platby za systémové služby sú realizované v súlade s Pravidlami trhu, platnou Vyhláškou
Úradu o cenovej regulácii a platnými Rozhodnutiami ÚRSO.

1.15 PRAVIDLÁ A PODMIENKY FAKTURÁCIE EFEKTÍVNEJ SADZBY
ODVODU NA KRYTIE DLHU DO NÁRODNÉHO JADROVÉHO FONDU
1.15.1 Spôsob stanovenia platby do Národného Jadrového fondu
1. Platba do Národného jadrového fondu (ďalej len „Jadrový fond“) je uhrádzaná podľa platného
Nariadenia vlády č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu
z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond
na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a
rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie vlády o Národnom
jadrovom fonde“).
2. Platba je stanovená formou efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok (ďalej len
„efektívna sadzba“) určenej Nariadením vlády o Národnom jadrovom fonde.
3. Koncový odberateľ pripojený do PS uhradí platbu do Jadrového fondu na základe Zmluvy
alebo na základe osobitnej zmluvy s Prevádzkovateľom.

4. Ak koncový odberateľ pripojený priamo do PS má s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu
o dodávke elektriny a s tým súvisiacich služieb, platbu do Jadrového fondu uhradí dodávateľ
elektriny.
5. Ak výrobca elektriny pripojený priamo do PS dodáva elektrinu koncovému odberateľovi
elektriny bez použitia sústavy, platbu za koncového odberateľa elektriny uhradí výrobca
elektriny Prevádzkovateľovi PS.
6. Platba do Jadrového fondu sa neúčtuje výrobcovi elektriny, ktorý odoberá elektrinu zo sústavy
na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach, alebo ktorý odoberá elektrinu
zo sústavy výlučne na účely vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny alebo na účely
ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny.

1.15.2 Podmienky platieb do Jadrového fondu
1. Platba do Jadrového fondu sa účtuje a fakturuje koncovému odberateľovi elektriny pripojenému
priamo do PS (Užívateľovi) na základe údajov nameraných alebo vyhodnotených
Prevádzkovateľom v odberných miestach Užívateľa podľa týchto OP. Odvod nie je súčasťou
ceny za prenos elektriny a uhradí sa na základe samostatnej faktúry.
2. Ak má Užívateľ s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny a s tým
súvisiacich služieb, platba do Jadrového fondu sa fakturuje dodávateľovi elektriny za
podmienok uvedených v Nariadení vlády o Národnom jadrovom fonde.
3. Platba do Jadrového fondu sa fakturuje podľa množstva elektriny dodanej a vyrobenej
v miestnej distribučnej sústave (ďalej len „MDS“) pripojenej do PS na základe údajov
nahlásených prevádzkovateľom MDS.
4. Platba do Jadrového fondu sa fakturuje výrobcovi elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovému
odberateľovi elektriny bez použitia PS, na základe údajov nahlásených výrobcom elektriny.
Výrobca elektriny nahlási Prevádzkovateľovi údaje o množstve elektriny dodanej koncovému
odberateľovi elektriny bez použitia PS za príslušný mesiac do 7. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.

1.15.3 Postup pri odovzdávaní údajov
1. Užívateľ, ktorý je zároveň prevádzkovateľom MDS a/alebo výrobcom elektriny, nahlási
Prevádzkovateľovi povinné údaje za príslušný mesiac v predpísanej forme na webový portál
informačného systému obchodného merania Prevádzkovateľa a/alebo na e-mailovú adresu
K_spotreba@sepsas.sk a písomne ich potvrdí do 7. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca.
2. Ak Užívateľ, ktorý je zároveň Prevádzkovateľom MDS a/alebo výrobcom elektriny, údaje podľa
ods. 1 neposkytne Prevádzkovateľovi do 7. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za
príslušný mesiac, Prevádzkovateľ má právo stanoviť odhad týchto údajov. Takýto odhad je
platný pre stanovenie mesačnej úhrady a jej fakturáciu.
3. Prípadné rozdiely medzi skutočnosťou a nahlásenými údajmi, alebo odhadnutými údajmi podľa
ods. 2 zašle Užívateľ v predpísanej forme na webový portál informačného systému

obchodného merania Prevádzkovateľa a/alebo na e-mail K_spotreba@sepsas.sk a písomne
ich potvrdí listom. Rozdiel bude Užívateľovi vyfakturovaný opravnou faktúrou.

1.15.4 Fakturačné a platobné podmienky
1. Prevádzkovateľ vystaví mesačnú faktúru za platbu do Jadrového fondu, a to najneskôr do 15.
dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, ktorého sa vyúčtovacia faktúra týka. Splatnosť
faktúry je do 7 kalendárnych dní po jej doručení Užívateľovi e-mailom. Faktúra bude zaslaná
súčasne poštou doporučeným listom.
2. V prípade, že deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja,
bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry
sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky v prospech účtu Prevádzkovateľa.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený fakturovať úrok z omeškania z dlžnej sumy vo výške 1M
EURIBOR + 2 % p. a. (pri 360-dňovom účtovnom roku), ktorého hodnota je stanovená v deň
splatnosti dlžnej platby. Úrok z omeškania je splatný do 14 kalendárnych dní od doručenia jeho
vyúčtovania e-mailom alebo faxom. Faktúra bude súčasne Užívateľovi zaslaná doporučenou
poštou na adresu jeho sídla.

1.15.5 Efektívna sadzba
1. Efektívna sadzba bude každoročne 1. júla zvýšená o koeficient jadrovej inflácie za
predchádzajúci rok stanovený Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaokrúhlená na dve
desatinné miesta. Prevádzkovateľ má právo účtovať zmenenú výšku efektívnej sadzby. Túto
zmenu sú obe zmluvné strany povinné bezodkladne a v plnom rozsahu, s účinnosťou od
dátumu účinnosti všeobecne záväznej právnej normy akceptovať.
2. Zmluvné strany uskutočnia finančné vysporiadanie prípadne vzniknutých cenových rozdielov
najneskôr do jedného mesiaca od účinnosti všeobecne záväznej právnej normy, pokiaľ sa
nedohodnú inak.

1.16 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. V záujme nevyhnutnej koordinácie programu rozvoja výrobných a prenosových zariadení,
prípravy prevádzky a operatívneho riadenia ES SR, budú obe zmluvné strany spolupracovať
a vzájomne si poskytovať pre tento účel potrebné informácie.
2. Obe zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami
dôverné informácie. Žiadna zo zmluvných strán bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany
neposkytne informácie o obchodných údajoch Zmluvy tretej osobe, a to ani v čiastočnom
rozsahu, s výnimkou verejne publikovaných informácií. Rovnakým spôsobom budú strany
chrániť dôverné informácie a skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo tretej osoby, ktoré boli
touto treťou osobou niektorej zo zmluvných strán poskytnuté s povolením ich ďalšieho využitia.
Záväzok ochrany utajenia trvá počas celej doby trvania skutočností tvoriacich obchodné
tajomstvo, alebo trvania záujmu ochrany dôverných informácií. Tento článok sa nevzťahuje na

informačnú povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Súčasne sa
dojednáva, že s ohľadom na povinnosť riadenia ES SR môže Prevádzkovateľ PS
v nevyhnutnom rozsahu použiť informácie technického charakteru.
3. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať dôvernosť informácií podľa § 94 Zákona o energetike.
4. Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v týchto Obchodných podmienkach, sa
riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Obchodné podmienky k Zmluve sú menené platným a účinným Rozhodnutím Úradu. Dňom
právoplatnosti Rozhodnutia Úradu sa považujú za záväznú neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Prílohy k Zmluve, ktoré sa neviažu na Rozhodnutie ÚRSO, môžu byť menené dodatkom
k Zmluve alebo písomnosťou potvrdenou štatutárnymi zástupcami zmluvných strán Zmluvy, ak
v Zmluve nie je uvedené inak.
7. Ak sú alebo sa stanú niektoré ustanovenia zmluvy alebo týchto obchodných podmienok
neúčinné alebo nerealizovateľné, ostávajú ostatné ustanovenia týmto nedotknuté. Zmluvné
strany v takomto prípade nahradia neúčinné alebo nerealizovateľné ustanovenie iným
ustanovením, ktoré sa mu obsahom a účelom čo možno najviac vyrovná.
8. Tieto Obchodné podmienky zabezpečujú jednotný a nediskriminačný prístup Prevádzkovateľa
ku všetkým Užívateľom. Odchýliť sa od týchto Obchodných podmienok je možné iba na
základe Zmluvy a iba v tých ustanoveniach, ktorých zmena nebude odporovať obsahu a účelu
tohto Prevádzkového poriadku.

