Dodatok č. 1 k Zmluve o prístupe a podmienkach účasti na
organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou
(ďalej len „Dodatok“)
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
RČ SDE (registračné číslo pre spotrebnú daň z elektriny):
Zastúpená:
Číslo účtu pre vysporiadanie obchodov
/vedeného v banke na území SR/:
IBAN:
BIC(SWIFT):
EIC:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu .... Oddiel: ... ,
Vložka č.: ...
(ďalej „Účastník KT“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
RČ SDE:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Č. účtu pre vysporiadanie
obchodov:
IBAN:
BIC(SWIFT):
Č. účtu pre finančnú. zábezpeku/
kaucia:
IBAN:
BIC(SWIFT):
Bežný účet:
IBAN:
BIC (SWIFT):

OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, SR
45 687 862
2023089728
SK2023089728
SK52001000092
Ing. Pavel Šramko, predseda predstavensva
Ing. Milan Lodňanek, člen predstavenstva
Tatra banka, a.s. Bratislava
292 712 2969/1100
SK 04 1100 0000 0029 2712 2969
TATRSKBX
292 912 2970/1100
SK71 1100 0000 0029 2912 2970
TATRSKBX
292 212 3014/1100
SK09 1100 0000 0029 2212 3014
TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 Oddiel: Sa,
Vložka č.: 5087/B
(ďalej „OKTE, a.s.“)

a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
RČ SDE:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:
BIC(SWIFT):

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, SR
35 829 141
2020261342
SK2020261342
SK52000800009
Ing. Ján Horkovič, predseda predstavenstva
Ing. Igor Grošaft, podpredseda predstavenstva
Tatra banka, a.s. Bratislava
2620191900/1100
SK30 1100 0000 0026 2019 1900
TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 Oddiel: Sa,
Vložka č.: 2906/B
(ďalej „SEPS, a.s.“)
Článok I

Preambula
1) Spoločnosť OKTE, a.s. zavádza systém selfbillingu, ktorým budú faktúry za Účastníka
KT vystavovované OKTE, a.s. Na základe záujmu Účastníka KT o selfbilling sa zmluvné
strany dohodli, že uzatvoria tento Dodatok k Zmluve o prístupe a podmienkach účasti na
organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou ( ďalej len „Zmluva“), ktorý stanovuje
fakturačné a platobné podmienky pri zavedení selfbillingu.
Článok II

Predmet Dodatku
1) Týmto Dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku VIII Zmluvy a nahrádza sa novým
znením:
1. Za účelom vysporiadania uzatvorených obchodov s elektrinou na organizovanom
krátkodobom trhu je Účastník KT povinný zriadiť k jeho bankovému účtu v mene euro
xxxxxx vedeného v banke na území SR súhlas s inkasom v prospech bankového účtu
OKTE, a.s. č. 292 712 2969/1100 na dobu minimálne do ukončenia 3. mesiaca po
ukončení platnosti Zmluvy s neobmedzeným limitom výšky inkasa.
2. Účastník KT je povinný zabezpečiť, aby na jeho bankovom účte bol dostatočný objem
finančných prostriedkov pre zrealizovanie inkasného príkazu, zodpovedajúci
predpokladanému finančnému objemu obchodov.
3. V prípade, že Účastník KT neodovzdá súhlas pre inkaso s neobmedzeným limitom
v prospech OKTE, a.s., Účastník KT nebude zaregistrovaný v systéme IS OT pre
obchodovanie na krátkodobom trhu.
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4. OKTE, a.s. vystaví faktúry za činnosti spojené s organizovaním trhu:
a) Faktúru za ročný fixný poplatok za organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou
na rok 2011, v súlade s platným rozhodnutím ÚRSO. Faktúra bude vystavená do 5
pracovných dní po doručení Zmluvy OKTE, a.s. OKTE, a.s. zašle faktúru faxom
a následne aj doporučenou poštou na adresu sídla Účastníka KT. Splatnosť faktúry
je 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia faxom. V prípade, že ročný fixný
poplatok nebude uhradený v lehote splatnosti, Účastníkovi KT nebude umožnené
zadávať objednávky. Zadávanie objednávok bude Účastníkovi KT umožnené do 3
pracovných dní po pripísaní platby na účet OKTE, a.s.
b) Faktúru za tarifu za organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou za elektrinu
zakúpenú a predanú na krátkodobom trhu s elektrinou OKTE, a.s. vystaví do 15.
dňa nasledujúceho mesiaca. Splatnosť faktúry za tarifu uvedenú v článku VII, ods.
1 písm. b) tejto Zmluvy je 5 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia faxom.
5. Denné zúčtovanie uskutoční OKTE, a.s. do 24:00 hodiny dňa, za ktorý sa uskutočňuje
denné vyhodnotenie v zmysle článku VI tejto Zmluvy. Pre sviatky a dni pracovného
pokoja sa uskutoční do 24:00 hodiny prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni
pracovného pokoja.
6. V prípade poruchy je OKTE, a.s. oprávnený posunúť uskutočnenie denného
zúčtovania o dobu trvania poruchy.
7. Výsledkom denného zúčtovania je vystavenie dennej konfirmácie OKTE, a.s., ktorú
bude odosielať OKTE, a.s. Účastníkovi KT na nasledovnú e-mailovú adresu
.................
8. Zmluvné strany budú započítavať pohľadávky a záväzky z denného vyhodnotenia
vždy za jednotlivý obchodný deň. Výsledkom vysporiadania denného vyhodnotenia
salda (pohľadávky/záväzky) denného trhu medzi OKTE, a.s. a Účastníkom KT je
vystavenie platobných príkazov alebo inkasných príkazov, pričom:
a) termín splatnosti inkasného príkazu za denné zúčtovanie podľa salda denného
vyhodnotenia (záväzok Účastníka KT prevyšuje jeho pohľadávku) bude stanovený
na prvý pracovný deň po skončení obchodného dňa, za ktorý sa uskutočňuje
vysporiadanie, s výnimkou zlyhania komunikácie s bankou OKTE, a.s., kedy
splatnosť inkasných príkazov bude automaticky posunutá na druhý pracovný deň
po skončení obchodného dňa, za ktorý sa uskutočňuje denné zúčtovanie;
b) termín splatnosti platobného príkazu OKTE, a.s. za denné zúčtovanie podľa salda
denného vyhodnotenia (pohľadávka Účastníka KT prevyšuje jeho záväzok) bude
stanovený na piaty pracovný deň po skončení dňa, za ktorý sa uskutočňuje
vysporiadanie, s výnimkou zlyhania komunikácie s bankou OKTE, a.s., kedy
splatnosť platobných príkazov bude automaticky posunutá na šiesty pracovný deň
po skončení obchodného dňa, za ktorý sa uskutočňuje vyhodnotenie.
c) OKTE, a.s. je oprávnená prerušiť, resp. ukončiť započítavanie pohľadávok
a záväzkov z denného vyhodnotenia, o tejto skutočnosti informuje účastníkov KT
v systéme ISOT najneskôr 7 dní pred takýmto rozhodnutím.
9. Mesačné zúčtovanie a vysporiadanie uskutočnených obchodov
a) Po skončení vyhodnocovaného mesiaca OKTE, a.s. pošle do deviateho pracovného
dňa mesačnú konfirmáciu, predmetom ktorej bude deň obchodu, množstvo
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nakúpenej a predanej elektriny, cena a prehľad platieb pripísaných na účet OKTE
a odpísaných z účtu OKTE, a.s.
b) V prípade plnenia - predaj elektriny zo strany OKTE, a.s., ktorá je dodaná
Účastníkovi KT - OKTE, a.s. vystaví a odošle vyúčtovacie faktúry Účastníkovi KT
do deviateho pracovného dňa po skončení mesiaca, za ktorý sa faktúry vystavujú,
so splatnosťou štyri pracovné dni odo dňa doručenia, pričom za deň doručenia sa
považuje deň doručenia faktúry faxom. Vo vyúčtovacej faktúre budú odpočítané
platby pripísané na účet OKTE, a. s.
c) V prípade plnenia - nákup elektriny zo strany OKTE, a.s., ktorá je dodaná
Účastníkom KT - OKTE, a.s. vystaví vyúčtovaciu faktúru v mene a na účet
Účastníka KT (selfbilling) v zmysle mesačnej konfirmácie a odošle ju Účastníkovi
KT do skončenia dvanásteho kalendárneho dňa po skončení mesiaca, za ktorý sa
faktúra vystavuje, so splatnosťou štyri pracovné dni Zároveň do štyroch
pracovných dní odo dňa vystavenia OKTE, a.s. doručí originál vyúčtovacej faktúry
Účastníkovi KT. Vo vyúčtovacej faktúre budú odpočítané platby odpísané z účtu
OKTE, a. s . Vzor faktúry vystavenej v mene Účastníka KT je uvedený v Prílohe č.
5 tejto Zmluvy.
10. Pokiaľ čiastka vyplývajúca z denného alebo mesačného zúčtovania obchodov
s elektrinou na dennom trhu nepresiahne hodnotu 0,10 eur, potom je OKTE, a.s.
oprávnený čiastku zaokrúhliť na 0,00 eur a platobný, resp. inkasný príkaz nevystaviť.
11. Povinnosťou OKTE, a. s. je vystaviť faktúru v zmysle ods. 9., písm. b) a c) tohto
článku aj v prípade, že čiastka vyplývajúca z denného alebo mesačného zúčtovania
obchodov s elektrinou bude mať hodnotu 0,00 eur.
12. Povinnosťou je uvádzať na každej faktúre číslo objednávky SAP (ekonomický
informačný systém), ktoré bude Účastníkovi KT pridelené a zaslané e-mailom
v mesiaci, v ktorom začne obchodovať na KT.
13. V prípade, že deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného
pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
14. V prípade platieb zo zahraničia v prospech OKTE, a.s., uhradí všetky poplatky spojené
s platbou Účastník KT.
15. Faktúry budú mať náležitosti v zmysle príslušných platných právnych predpisov v SR.
16. Cena za servisný zásah operátorom do IS OT v dôsledku chyby na strane Účastníka
KT je vo výške 300 EUR. K cene za servisný zásah bude pripočítaná DPH v zmysle
platných právnych predpisov.
2) Týmto Dodatkom sa ďalej mení Príloha č. 2 Zmluvy a dopĺňa sa nová príloha v článku
XVIII, ods. 2., písm. e):
e) Príloha č. 5

Vzor faktúr (A pre Účastníka KT v SR,
B pre Účastníka KT z krajiny EÚ,
C pre Účastníka KT z krajiny mimo EÚ)

3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú prílohy č. 2 a 5.
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Článok III
Záverečné ustanovenia
1) Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom ostávajú
nezmenené.
2) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom 1.8.2011.
3) Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch
rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.
4) Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že tento Dodatok neuzatvárajú za
nevýhodných podmienok, že ustanoveniam tohto Dodatku porozumeli, tieto vyjadrujú ich
slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.
Dátum:
Účastník KT:

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

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

Dátum:
OKTE, a.s.:
..................................................
Ing. Pavel Šramko
predseda predstavenstva

..........................................
Ing. Milan Lodňanek
člen predstavenstva

Dátum:
SEPS, a.s.:

......................................
Ing. Ján Horkovič
predseda predstavenstva

.......................................
Ing. Igor Grošaft
podpredseda predstavenstva
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Príloha č. 2
Symboly pre platby
OKTE, a.s. pošle denné vysporiadanie krátkodobého trhu Účastníkovi KT formou denných
konfirmácií do zmluvne dohodnutej e-mailovej schránky.
OKTE, a.s. pošle mesačné vysporiadanie krátkodobého trhu Účastníkovi KT formou
mesačných konfirmácií do zmluvne dohodnutej e-mailovej schránky a následne pošle
vyúčtovaciu faktúru v zmysle Zmluvy.
Variabilný symbol pre denné a mesačné vysporiadanie krátkodobého trhu bude zverejnený na
internetových stránkach OKTE, a.s. www.isot.sk a bude uvedený v každej konfirmácii a
faktúre k vysporiadaniu krátkodobého trhu v tvare SSSSTRMMDD, kde:
SSSS - je štvormiestny identifikátor pridelený každému účastníkovi trhu,
T - je upresnenie predmetu, resp. typu platby:
a. 1 - platba od OKTE, a.s. za predaj elektriny, ktorý realizuje Účastník KT,
b. 2 – kaucia,
c. 3 – platba pre OKTE, a.s. za nákup elektriny, ktorý realizuje Účastník KT
R - rok, MM - mesiac a DD - deň dodávky, ku ktorej sa platba viaže.
Variabilný symbol pre denné vysporiadanie predaja elektriny Účastníka KT je v tvare
SSSS1RMMDD.
Variabilný symbol pre denné vysporiadanie nákupu elektriny Účastníka KT je v tvare
SSSS3RMMDD.
Variabilný symbol pre mesačné vysporiadanie krátkodobého trhu je v tvare SSSS1RMM.
Variabilný symbol pre kauciu je v tvare SSSS2.
Variabilný symbol pre zloženie hotovosti na depozitný účet FZ pre krátkodobý trh je v tvare
SSSS.
V prípade saldovania je variabilný symbol platobného salda preberaný podľa prevyšujúcej
platby zo saldovanej platby za predaj a platby za nákup. Ak je platba za predaj vyššia ako
platba za nákup, variabilný symbol salda bude zhodný s predajom. Ak je platba za predaj
nižšia ako platba za nákup, variabilný symbol salda bude zhodný s nákupom.
Predaj elektriny = predaj elektriny zo strany OKTE, a.s., ktorá je dodaná Účastníkovi KT.
Nákup elektriny = nákup elektriny zo strany OKTE, a.s., ktorá je dodaná Účastníkom KT.
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Príloha č. 5
Vzor faktúry A (pre Účastníka KT v SR)

Názov firmy...................

FAKTÚRA

Adresa...................
IČO: ........, DIČ: ............
IČ pre DPH: ...............

Číslo faktúry:

Odberateľ
Číslo účtu: ...............
IBAN: .................
BIC(SWIFT): ...............

OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A
821 09 Bratislava

DIČ: 2023089728
IČ pre DPH: SK2023089728
Príjemca faktúry
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A
821 09 Bratislava

IČO: 45687862
Deň vystavenia
Deň splatnosti
Forma úhrady
Deň dodania
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo objednávky

IČ pre DPH: SK2023089728
: ................
: ......................
: PP
: .....................
: 0008
: 2011-.................
: .....................

Fakturujeme Vám za predaj elektriny v zmysle mesačného vyhodnotenia DT za ............ 2011 podľa prílohy, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto faktúry:

Celkové množstvo:
Predaj elektriny:

0,000 MWh
EUR

Základ dane:

EUR

DPH 20 %:

EUR

Spolu:

EUR

Odpočítané zálohové platby v zmysle prílohy:

EUR
ČIASTKA K ÚHRADE:

EUR

Vybavuje: Čulen Peter, Ing.

Počet príloh: 1
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Vzor faktúry B (pre Účastníka KT z krajiny EÚ)

Business Name/Obchodné meno.........

INVOICE
FAKTÚRA

Address/Adresa........
VAT ID / IČ pre DPH: .......................

Invoice No. / Číslo faktúry:

Customer / Odberateľ
Account No. / Číslo účtu: ...............
IBAN: ..................
BIC(SWIFT): .............

OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A
821 09 Bratislava

DIČ: 2023089728
IČ pre DPH: SK2023089728
Address for invoice / Príjemca faktúry
VAT ID / IČ pre DPH
Day of Issue / Deň vystavenia
Due Date / Deň splatnosti
Form of Payment / Forma úhrady
Day of Delivery / Deň dodania
Constant Symbol / Konšt. symbol
Contract Number / Číslo zmluvy
Order Number/Číslo objednávky

OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A
821 09 Bratislava

:
:
:
:
:
:
:
:

SK2023089728
...............
................
PP
..............
0008
2011-................
......................

We invoice you for the sale of electricity according to the monthly evaluation of DAM for .......... 2011 according to
the enclosure, which is an integral part of this invoice:

Fakturujeme Vám za predaj elektriny v zmysle mesačného vyhodnotenia DT za ............ 2011 podľa prílohy, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto faktúry:

Total Volume / Celkové množstvo:
Sale of Electricity / Predaj elektriny:

0,000 MWh
EUR

Tax Base / Základ dane:

EUR

Total / Spolu:

EUR

Reduced down-payments in accordance to the enclosure /
Odpočítané zálohové platby v zmysle prílohy:

EUR

AMOUNT TO BE PAID / ČIASTKA K ÚHRADE:

EUR

The person obliged to pay the tax is the buyer in another member state (art. 195 of Council Directive 2006/112/EC).

Osobou povinnou platiť daň je kupujúci v inom členskom štáte (článok 195 smernice Rady 2006/112/ES).

Attended by / Vybavuje: Čulen Peter, Ing.

Number of Attachments / Počet príloh: 1
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Vzor faktúry C ( pre Účastníka KT z krajiny mimo EÚ )

Business Name/ Obchodné meno.......................

INVOICE
FAKTÚRA

Address/Adresa....................
VAT ID / IČ pre DPH: .................

Invoice No. / Číslo faktúry:

Customer / Odberateľ
Account No. / Číslo účtu: .................
IBAN: ................
BIC(SWIFT): ...............

OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A
821 09 Bratislava

DIČ: 2023089728
IČ pre DPH: SK2023089728
Address for invoice / Príjemca faktúry
VAT ID / IČ pre DPH
Day of Issue / Deň vystavenia
Due Date / Deň splatnosti
Form of Payment / Forma úhrady
Day of Delivery / Deň dodania
Constant Symbol / Konšt. symbol
Contract Number / Číslo zmluvy
Order Number/Číslo objednávky

OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A
821 09 Bratislava

:
:
:
:
:
:
:
:

SK2023089728
............
..............
PP
..............
0008
2011-..............
.................

We invoice you for the sale of electricity according to the monthly evaluation of DAM for ............. 2011 according
to the enclosure, which is an integral part of this invoice:

Fakturujeme Vám za predaj elektriny v zmysle mesačného vyhodnotenia DT za ............ 2011 podľa prílohy, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto faktúry:

Total Volume / Celkové množstvo:
Sale of Electricity / Predaj elektriny:

0,000 MWh
EUR

Tax Base / Základ dane:

EUR

Total / Spolu:

EUR

Reduced down-payments in accordance to the enclosure /
Odpočítané zálohové platby v zmysle prílohy:

EUR

AMOUNT TO BE PAID / ČIASTKA K ÚHRADE:

EUR

The person obliged to pay the tax is the recipient of the goods.

Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je tovar dodaný.

Attended by / Vybavuje: Čulen Peter, Ing.

Number of Attachments / Počet príloh: 1
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