Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu
k informačnému systému Prevádzkovateľa PS
(ďalej len „Dohoda“)
medzi:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V mene spoločnosti koná:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
EIC:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu XXX, Oddiel: XXX, Vložka
XXX
(ďalej „Poskytovateľ“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
V mene spoločnosti koná:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC(SWIFT):
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu XXX, Oddiel: XXX, Vložka
XXX
(ďalej „Subdodávateľ“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:

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

IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
V mene spoločnosti koná:

35 829 141
2020261342
SK2020261342
Ing. Ján Horkovič, predseda Predstavenstva
Ing. Emil Krondiak, PhD., podpredseda Predstavenstva
TATRA BANKA Bratislava

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IBAN:
BIC(SWIFT):
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC(SWIFT):

2629768390/1100
SK37 1100 0000 0026 2976 8390
TATRSKBX
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 „Prevádzkovateľ PS“)
(všetci ďalej „Zmluvné strany“ alebo každý ako „Zmluvná strana“)

Článok I
Preambula
1)

Prevádzkovateľ PS a Poskytovateľ sa na základe uzatvorenia Rámcovej zmluvy
o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny (ďalej len „Rámcová
zmluva“), Článku III ods.6) dohodli, že Poskytovateľ bude poskytovať podporné služby
(ďalej len „PpS“) a regulačnú elektrinu (ďalej len „RE“) aj prostredníctvom technických
kapacít Subdodávateľa. Na základe Rámcovej zmluvy je Poskytovateľ osobou zaviazanou
poskytovať PpS (Článok III ods.1) tejto Dohody) Prevádzkovateľovi PS a plniť všetky
ďalšie záväzky vyplývajúce z Rámcovej zmluvy (vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich
z Rámcovej zmluvy).

2)

Zmluvné strany sa pre vylúčenie pochybností dohodli, že táto Dohoda nezakladá
Zmluvným stranám žiadne iné práva a povinnosti než tie, ktoré sú výslovne uvedené
v tejto Dohode, najmä nie právny vzťah medzi Prevádzkovateľom PS a Subdodávateľom
týkajúci sa poskytovania PpS Subdodávateľom, ako ani pristúpenie Subdodávateľa
k záväzkom Poskytovateľa vyplývajúcim z Rámcovej zmluvy, ani ich prevzatie.

3)

Táto Dohoda sa uzatvára na žiadosť Poskytovateľa.

Článok II
Predmet Dohody
Predmetom tejto Dohody je definovanie niektorých vzťahov medzi Zmluvnými stranami,
ktoré je potrebné určiť vzhľadom na špecifický spôsob poskytovania PpS Poskytovateľom
(využitím technických kapacít Subdodávateľa).
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Článok III
Postupy pri plnení dodávky podporných služieb a regulačnej elektriny
1)

Táto Dohoda sa vzťahuje výlučne len na PpS ........................ a ich kombinácie
poskytované Poskytovateľom prostredníctvom ......................... Subdodávateľa
Prevádzkovateľovi PS v období od .................. do .............. Subdodávateľ pre obdobie od
................ do ................. vyhlasuje, že svoje technické kapacity bude poskytovať iba pre
potreby Poskytovateľa.

2)

Poskytovateľ e-mailom upovedomí Prevádzkovateľa PS najneskôr do 3 pracovných dni
predchádzajúcich zaslaniu dennej prípravy prevádzky na deň D, najneskôr do 09:00hod,
o plnení dodávky PpS prostredníctvom technických kapacít Subdodávateľa zaslaním
Poskytovateľom a Subdodávateľom odsúhlaseného oznámenia výšky objemu z platného
kontraktu Poskytovateľa, obdobia (dátum, čas) a typu PpS v zmysle Prílohy č. 3
Splnomocnencom pre obchodné hodnotenie a zmenu kontraktu Prevádzkovateľa PS,
a v kópii na Splnomocnenca pre prípravu prevádzky, technické hodnotenie, kontrolu
a obchodné hodnotenie Subdodávateľa, v zmysle Prílohy č. 1.
a) Ak Subdodávateľ nerozporuje toto oznámenie o výške objemu subdodávky
do vyššie uvedeného termínu na zaslanie oznámenia do 10:00hod,
Prevádzkovateľ PS bude považovať toto oznámenie za obojstranne
odsúhlasené medzi Poskytovateľom a Subdodávateľom.
b) Prevádzkovateľ PS nezodpovedá za rozdiely spôsobené nekorektným
zaslaním oznámenia. Pokiaľ nebude prípadný rozpor odstránený do vyššie
uvedeného termínu na zaslanie oznámenia do 10:00hod, Prevádzkovateľ PS
má právo túto subdodávku nepovoliť.
c) Splnomocnenci pre obchodné hodnotenie a zmenu kontraktu
Prevádzkovateľa PS zabezpečia presun tejto subdodávky v IS
Prevádzkovateľa PS z platného kontraktu Poskytovateľa na Subdodávateľa.
d) V prípade potreby znížiť zmluvnú hodnotu disponibility PpS, ktorá bola
presunutá z platného kontraktu Poskytovateľa na Subdodávateľa ako
subdodávka Poskytovateľa, je Subdodávateľ povinný akékoľvek zníženie
zmluvnej hodnoty disponibility PpS nahlásiť Prevádzkovateľovi PS
prostredníctvom informačného systému Prevádzkovateľa PS.

3)

Subdodávateľ sa zaväzuje zasielať Prevádzkovateľovi PS dennú prípravu prevádzky na
deň D, vrátane dohodnutých PpS spolu s cenou RE prislúchajúcou k dohodnutým PpS
a následne realizovať plnenie dodávky PpS a RE dňa D. Subdodávateľ sa zaväzuje
poskytnúť svoje technické kapacity Poskytovateľovi na plnenie jeho povinností
vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy. Subdodávateľ predloží Prevádzkovateľovi PS platné
Certifikáty. Certifikáty sú uložené v databáze Certifikátov Prevádzkovateľa PS a sú
spravované splnomocnencami pre Prípravu prevádzky a správu Certifikátov. Poskytovateľ
je povinný každú zmenu Certifikátu dať na vedomie splnomocnencom pre Prípravu
prevádzky a správu Certifikátov.

4)

Počas poskytovania PpS prostredníctvom technických kapacít Subdodávateľa bude denné
vyhodnotenie PpS a RE sprístupnené v IS Prevádzkovateľa PS len Subdodávateľovi,
ktorý je oprávnený realizovať prípadné reklamácie tohto denného vyhodnotenia. Pre
obdobie, ktoré je definované v Článku III ods.1) tejto Dohody, Prevádzkovateľ PS
sprístupní vo svojom IS Prevádzkovateľa PS mesačné vyhodnotenie (podľa Rámcovej
zmluvy) plnenia dodávky PpS a RE dodaných za dané obdobie Splnomocnencom pre
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prípravu prevádzky, technické hodnotenie, kontrolu a obchodné hodnotenie
Subdodávateľa, ktorí toto vyhodnotenie bezodkladne po jeho sprístupnení
Prevádzkovateľom PS zašle e-mailom Splnomocnencom pre obchodné hodnotenie
a zmenu kontraktu Poskytovateľa.
5)

Vychádzajúc z ustanovenia Článku I ods. 2) tejto Dohody zodpovedá v jej rozsahu
Poskytovateľ vo vzťahu k Prevádzkovateľovi PS za všetky škody spôsobené pri
poskytovaní PpS prostredníctvom technických kapacít Subdodávateľa.

6)

Podmienkou poskytovania PpS prostredníctvom technických kapacít Subdodávateľa je
predloženie platnej Zmluvy o zúčtovaní odchýlky a regulačnej elektriny v prípade vlastnej
zodpovednosti za odchýlku, alebo Zmluvy o prenesenej zodpovednosti za odchýlku v prípade
prenesenej zodpovednosti za odchýlku Subdodávateľa, uvedených v článku V, ods.1, Príloha č.2
tejto Dohody.

7)

Regulačná elektrina aktivovaná z poskytovaných PpS zo zariadení Subdodávateľa
s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku bude Subdodávateľovi zohľadnená pri zúčtovaní
odchýlky v súlade so Zmluvou o zúčtovaní odchýlky a regulačnej elektriny.

Článok IV
Finančné vysporiadanie
1)

Poskytovateľ v súlade s podmienkami Rámcovej zmluvy za každý kalendárny mesiac
vystaví Prevádzkovateľovi PS faktúru za poskytnuté PpS na zariadeniach Subdodávateľa
v období uvedenom v Článku III ods. 1) tejto Dohody, a to na základe mesačného
vyhodnotenia zverejneného v IS Prevádzkovateľa PS, ktorý prevezme od Subdodávateľa.
Prevádzkovateľ PS vystaví v súlade s podmienkami Rámcovej zmluvy na Poskytovateľa
faktúru za prípadné zmluvné pokuty súvisiace s dohodnutými PpS týkajúcimi sa obdobia
definovaného v Článku III ods. 1) tejto Dohody.

2)

Poskytovateľ vystaví v súlade s podmienkami Rámcovej zmluvy za každý kalendárny
mesiac, v ktorom boli poskytované PpS aktivované (na technických zariadeniach
Subdodávateľa) Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len „OKTE“)
faktúru za dodanú RE a záporné viacnáklady na základe mesačného vyhodnotenia RE
a záporných viacnákladov za obdobie definované v Článku III ods.1) tejto Dohody.

3)

Poskytovateľ a Subdodávateľ sa dohodli, že mimo právnych vzťahov s Prevádzkovateľom
PS dohodnú spôsob vzájomného vysporiadania dodávky regulačnej elektriny a záporných
viacnákladov, ktoré uhradí OKTE Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním PpS a RE
technickými kapacitami Subdodávateľa.

4)

V zmysle § 30a, ods. 4), písm. b), Zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov, OKTE vykonáva zúčtovanie odchýlok. OKTE je povinný, v súlade s
§30, ods. 6, písm. e), na základe údajov, poskytnutých prevádzkovateľom prenosovej
sústavy zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie regulačnej elektriny. Na základe tohto
ustanovenia majú OKTE a Prevádzkovateľ PS uzatvorenú zmluvu, ktorej predmetom je
povinnosť Prevádzkovateľa PS poskytovať údaje o vyhodnotení objemu a ocenenia
dodávok regulačnej elektriny OKTE na účely ich zúčtovania a finančného vysporiadania
a povinnosť OKTE uhrádzať poskytovateľom PpS regulačnú elektrinu dodanú pri
aktivácii PpS Prevádzkovateľom.
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Článok V
Záverečné stanovenia
1)

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú nasledujúce prílohy:
Príloha č.1 Splnomocnenci pre komunikáciu,
Príloha č.2 Zmluva o zúčtovaní odchýlky a regulačnej elektriny v prípade vlastnej
zodpovednosti za odchýlku, alebo Zmluva o prenesenej zodpovednosti za odchýlku
v prípade prenesenej zodpovednosti za odchýlku.
Príloha č.3 Oznámenie o poskytovaní PpS Subdodávateľom

2)

Táto Dohoda sa riadi ustanoveniami relevantných právnych predpisov Slovenskej
republiky.

3)

Platnosť a účinnosť tejto Dohody je odo dňa podpísania všetkými Zmluvnými stranami do
30.06.2011.

4)

Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami
dôverné informácie. Žiadna zo Zmluvných strán bez písomného súhlasu ostatných
Zmluvných strán neposkytne informácie o obsahu tejto Dohody tretej osobe, a to ani
v čiastočnom rozsahu. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na informačnú povinnosť
vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov, informácie podávané bankám,
daňovým, právnym poradcom, audítorom a dozorným orgánom Zmluvných strán.

5)

Táto Dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch
rovnopisoch pre každú Zmluvnú stranu.

Dátum:

Dátum:

Dátum:

Prevádzkovateľ PS:

Poskytovateľ:

Subdodávateľ:

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

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

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

............................................
Ing. Emil Krondiak, PhD.
podpredseda predstavenstva
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Príloha č.1
Splnomocnenci pre komunikáciu
Splnomocnenci pre fakturáciu a platobný styk
Na strane Prevádzkovateľa PS
funkcia

meno

vedúca odb. platobných vzťahov Ing. Zuzana Debnárová
vedúca odb. fakturácie služieb
Ing. Anette Interholzová

telefón

fax

e-mail

+421 2 5069 2700 +421 2 53410134 zuzana.debnarova@sepsas.sk
+421 2 5069 2472 +421 2 5069 2569 anette.interholzova@sepsas.sk

Na strane Poskytovateľa
funkcia

meno

telefón

fax

e-mail

meno

telefón

fax

e-mail

fax

e-mail

Na strane Subdodávateľa
funkcia

Splnomocnenci pre kontrakt PpS a zmluvné vzťahy
Na strane Prevádzkovateľa PS
funkcia

meno

výkonný riaditeľ sekcie SED
Ing. Vladimír Jendryščík
výkonný riaditeľ sekcie obchodu Ing. Jaroslav Kubinec

telefón

+421 41 518 3308 +421 41 518 3145 vladimir.jendryscik@sepsas.sk
+421 2 5069 2613 +421 2 5069 2117 jaroslav.kubinec@sepsas.sk

Na strane Poskytovateľa
funkcia

meno

telefón

fax

e-mail

meno

telefón

fax

e-mail

Na strane Subdodávateľa
funkcia

Splnomocnenci pre prípravu prevádzky, technické hodnotenie, kontrolu
a obchodné hodnotenie
Na strane Prevádzkovateľa PS
funkcia

meno

telefón

fax

e-mail

vedúci odb. prípravy PpS

Ing. Peter Koudela

+421 41 518 3318 +421 41 5626953 peter.koudela@sepsas.sk

technik prípravy

Ing. Miroslav Kret

+421 41 518 3321

miroslav.kret@sepsas.sk

technik prípravy

Ing. Milan Janíček

+421 41 518 3315

milan.janicek@sepsas.sk
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technik prípravy

Ing. Jaroslav Martinček

+421 41 518 3306

jaroslav.martincek@sepsas.sk

technik prípravy

Ing. Peter Najdek

+421 41 518 3317

peter.najdek@sepsas.sk

technik prípravy

Bc. Janka Kováčová

+421 41 518 3344

janka.kovacova@sespas.sk

vedúci odb. štatistík a analýz

Ing. Stanislav Dudášik

+421 41 518 3406 +421 41 518 3145 stanislav.dudasik@sepsas.sk

špecialista

Ing. Andrej Pukač

+421 41 518 3380

technik prevádzky

Ing. Mária Matúšová

+421 41 518 3310

maria.matusova@sepsas.sk

technik prevádzky

Ing. Eva Houbová

+421 41 518 3405

eva.houbova@sepsas.sk

andrej.pukac@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

technik prevádzky

Ing. Štefan Zbýň

+421 41 518 3411

stefan.zbyn@sepsas.sk

Pre obchodné hodnotenie a zmenu kontraktu

funkcia
vedúca odboru obchodného
dispečingu

meno
Ing. Michaela Kečkéšová

telefón

fax

e-mail

+421 2 05069 2439 +421 2 5069 2117 michaela.keckesova@sepsas.sk

dispečer obchodného dispečingu Ing. Peter Rihák

+421 2 5069 2287

peter.rihak@sepsas.sk

dispečer obchodného dispečingu Ing. Michal Schmuck

+421 2 5069 2516

michal.schmuck@sepsas.sk

Na strane Poskytovateľa
funkcia

meno

telefón

fax

e-mail

meno

telefón

fax

e-mail

Na strane Subdodávateľa
funkcia
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Príloha č.2
Zmluva o zúčtovaní odchýlky a regulačnej elektriny - v prípade
vlastnej zodpovednosti za odchýlku, alebo Zmluva o prenesenej
zodpovednosti za odchýlku - v prípade prenesenej zodpovednosti za
odchýlku.
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Príloha č. 3
Oznámenie o poskytovaní PpS Subdodávateľom
Spoločnosť ....................................................................................................................
(“Poskytovateľ”) týmto oznamuje Prevádzkovateľovi PS nasledovné plnenie
dodávky PpS prostredníctvom spoločnosti ................................................................
(„Subdodávateľ“).

Objem
Objem
Obchodný Obchodná Kategória PpS 1 Cena PpS 1 Kategória PpS 2 Cena PpS 2
deň
hodina
PpS 1
PpS 2
(MW) (EUR/MW/h)
(MW) (EUR/MW/h)
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