Číslo zmluvy Prevádzkovateľa :
Číslo zmluvy Užívateľa:

Zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny
( pre prevádzkovateľov distribučných sústav)
na rok 2011
(ďalej len Zmluva)
Obchodné meno:
Sídlo:
V mene spoločnosti koná:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
IBAN kód:
BIC(SWIFT):

medzi
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, SR
Ing. Ján Horkovič, predseda Predstavenstva
Ing. Emil Krondiak, PhD., podpredseda Predstavenstva
35 829 141
2020261342
SK2020261342
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 len Prevádzkovateľ alebo „SEPS, a.s.“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený :
Zástupca pre jednanie vo
veciach zmluvných :
Zástupca pre jednanie vo
veciach technických:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN kód:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ...........................................
(ďalej len Užívateľ)

Článok I
Preambula
1. Prevádzkovateľ je držiteľom povolenia č. 2005E 0137 na prenos elektriny na úrovni
prenosovej sústavy Slovenskej republiky (ďalej len „PS“) vydaným Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) dňa 1. januára 2006 v zmysle Zákona č. 656/2004
Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon“).
2. Užívateľ je držiteľom povolenia č. .............. na distribúciu elektriny vydaným ÚRSO dňa
............. v zmysle Zákona.
3. Prevádzkovateľ zabezpečuje v súlade s ustanoveniami Zákona prevádzkovanie prenosovej
sústavy podľa Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania PS
(ďalej len Technické podmienky SEPS, a.s.). Prevádzkovateľ poskytuje užívateľom PS na
základe uzavretej Zmluvy prenosové a systémové služby a prístup do PS. Tieto činnosti
zabezpečované Prevádzkovateľom sú činnosťami regulovanými ÚRSO.
4. Táto Zmluva sa riadi okrem príslušných platných právnych predpisov najmä ustanoveniami
Zákona, Zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov, Obchodného zákonníka, príslušnými vyhláškami a nariadeniami vlády
Slovenskej republiky, vyhláškami a rozhodnutiami ÚRSO, vrátane záväznej legislatívy EÚ,
resp. medzinárodnými záväzkami a štandardmi vyplývajúcimi z členstva v ENTSO-E.
Zmluva sa ďalej riadi Prevádzkovým poriadkom SEPS, a.s., a Technickými podmienkami
SEPS, a.s. a príslušnými prevádzkovými inštrukciami Prevádzkovateľa (ďalej len „Predpisy
SEPS, a.s.“) pokiaľ sa zmluvné strany v tejto Zmluve nedohodli inak. Terminológia a
odborné pojmy používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona, súvisiacich vykonávacích
predpisov a Predpisov SEPS, a.s., ktoré sú zverejnené na internetovej stránke
Prevádzkovateľa.

Článok II
Predmet zmluvy
1. Predmetom plnenia tejto Zmluvy je:
a) zabezpečenie prístupu Užívateľa k PS a riadenie PS zo strany Prevádzkovateľa,
b) zabezpečenie prenosu elektriny z PS do odberných miest Užívateľa, ktoré sú stanovené
v Zmluve o pripojení a sú uvedené v prílohe č. 1A Zmluvy,
c) poskytovanie systémových služieb Užívateľovi zo strany Prevádzkovateľa ,
d) špecifikácia podmienok platieb za prevádzkovanie systému
v rozsahu, v čase a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, v súlade s Predpismi
SEPS, a.s., za ceny regulované ÚRSO - m.
2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených touto Zmluvou umožniť
prostredníctvom inštalovaného zariadenia pre pripojenie Užívateľa do PS prenos elektriny
vo výške maximálneho zaťaženia do odberných miest Užívateľa (Príloha č. 1A - Technické
podmienky Zmluvy), vrátane pokrytia strát elektriny vznikajúcich pri prenose
a zabezpečenia systémových služieb.
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3. Užívateľ sa zaväzuje za rezervovanú kapacitu pre prístup k PS, za prenosové služby vrátane
strát elektriny vznikajúcich pri prenose, za systémové služby, vrátane riadenia sústavy
riadne a včas platiť Prevádzkovateľovi podľa tejto Zmluvy.
4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje za prevádzkovanie systému a podľa špecifikácie v bode 1.
tohto článku riadne a včas platiť Užívateľovi podľa tejto Zmluvy.

Článok III
Technické podmienky prístupu do PS
1. Technické podmienky prístupu do PS vyplývajú z Technických podmienok SEPS, a.s.
2. Prevádzkovateľ stanovil z hľadiska technických parametrov zariadení PS a spoľahlivosti
dodávky maximálne zaťaženie v jednotlivých odberných miestach, ktoré nesmie byť
prekračované. Tieto hodnoty sú uvedené v technických podmienkach tejto Zmluvy v Prílohe
č. 1A. Opakované prekračovanie stanovenej hodnoty maximálneho zaťaženia Užívateľom
a neodstránenie takéhoto stavu ani v primeranej lehote určenej Prevádzkovateľom v
písomnej výzve doručenej Užívateľovi sa považuje za závažné porušenie povinností zo
strany Užívateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
3. Prevádzkovateľ a Užívateľ sú zodpovední za dodržiavanie stanovených parametrov kvality
elektriny v zmysle platnej legislatívy a platných Predpisov SEPS, a. s. (článok C6.1
Technických podmienok SEPS, a. s.).
4. V prípade, že dôjde k negatívnemu ovplyvňovaniu kvality elektriny u zariadení zo strany
PS, Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne začať prípravu a realizáciu opatrení na
odstránenie nežiaduceho stavu a nedostatky odstrániť v čo najkratšom čase.
5. Ak sa preukáže, že prekročenie stanovených parametrov kvality elektriny spôsobujú
zariadenia Užívateľa, Užívateľ je povinný bezodkladne začať prípravu a realizáciu opatrení
na odstránenie nežiaduceho stavu a nedostatky odstrániť v čo najkratšom čase.
6. Vo vyššie uvedených prípadoch sa obe strany zaväzujú k vzájomnej spolupráci pri zisťovaní
príčin vzniku zhoršených parametrov kvality elektriny a pri ich odstraňovaní. Pre vzájomnú
komunikáciu sú určení splnomocnenci pre sledovanie kvality v Prílohe č.3 tejto Zmluvy.

Článok IV
Prenos elektriny, prerušenie prenosu
1. Prenos elektriny podľa tejto Zmluvy zabezpečuje Prevádzkovateľ z miesta vstupu elektriny
do PS do odberných miest Užívateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1A Zmluvy.
2. Požiadavka Užívateľa na prenos elektriny do odberných miest Užívateľa v rozpise na
jednotlivé mesiace roku je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 2).
3. Užívateľ je povinný odovzdávať Prevádzkovateľovi údaje, ktoré sa týkajú očakávaného
odberu z odberného miesta, podľa podmienok uvedených v kapitole 3.2 Prevádzkového
poriadku SEPS, a.s. a podľa časti D3 a príloh k časti D (uvedených v dokumente E)
Technických podmienok SEPS. a.s.
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4. Skutočný objem prenesenej elektriny bude Prevádzkovateľom vyhodnotený z obchodného
merania v odberných miestach Užívateľa podľa článku V tejto Zmluvy a na základe
odsúhlasených obchodných schém a fakturačných vzorcov, ktoré sú v Prílohe č.1B tejto
Zmluvy.
5. Užívateľ na základe požiadavky Prevádzkovateľa realizuje obmedzujúce opatrenia počas
stavu núdze definované detailne v Zákone č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo Vyhláške MH SR č. 459/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní
obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu
núdze (zmenená a doplnená vyhláškou MH SR č. 447/2009 Z. z.), Dispečerskom poriadku
na riadenie elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky a PI SEPS, a.s. č. 833 - 1 Frekvenčný
vypínací plán v ES SR - PI , č. 835 - 2/1 Plán obmedzovania spotreby v ES SR a č. 833 - 2
Vyhlásenie stavu núdze v ES SR - PI SEPS, a. s.
Užívateľ zašle na dispečing Prevádzkovateľa hodnoty podkladov pre tvorbu plánov
obmedzujúcich opatrení a hodnoty plánov obmedzujúcich opatrení na rok 2011 v zmysle
vyššie uvedených predpisov v stanovených termínoch.
6. Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť prenos elektriny Užívateľovi v prípade závažného
porušenia povinností v zmysle čl. III, bod 2. tejto Zmluvy, z dôvodov stanovených v § 22
Zákona a pri neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za prenos elektriny po
predchádzajúcej výzve. Každé prerušenie prenosu elektriny musí byť zdôvodnené.
7. Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania (ohrozenie života alebo zdravia osôb alebo vznik
škody), je Prevádzkovateľ oprávnený prerušiť pripojenie bez predchádzajúceho písomného
upozornenia.

Článok V
Meranie , spôsob sprístupnenia nameraných hodnôt, spôsob zabezpečenia
náhradných hodnôt
1. Spôsob merania odobratej elektriny Užívateľom z PS je stanovený v Predpisoch SEPS, a.s.
a v Zmluve o pripojení do prenosovej sústavy. Množstvo prenesenej elektriny vyhodnocuje
Prevádzkovateľ na základe obchodného merania v odberných miestach Užívateľa a na
základe odsúhlasených schém a vzorcov podľa Prílohy číslo 1B. tejto Zmluvy - Schémy
a vzorce na výpočet prenesenej elektriny. Akékoľvek zmeny v meracích schémach alebo vo
vzorcoch odberných miest, sa môžu uskutočniť výhradne so súhlasom Prevádzkovateľa
a Užívateľa. Hodnoty namerané Prevádzkovateľom (vrátane všetkých nových odberných
miest) sú uložené v hlavnej a záložnej centrále systému obchodného merania
Prevádzkovateľa.
2. Pre Užívateľa je k dispozícii web - rozhranie zo systému obchodného merania
Prevádzkovateľa, na ktorom sú zobrazované validované namerané hodnoty z miest
pripojenia do PS.
3. Po podpise Zmluvy môže Užívateľ požiadať o autorizovaný prístup k vyššie uvedenému
web - rozhraniu správcu systému obchodného merania Prevádzkovateľa, ktorý je uvedený
v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Osoba oprávnená získať autorizovaný prístup k web rozhraniu
Prevádzkovateľa musí byť uvedená v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Správca systému
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obchodného merania mu poskytne všetky náležitosti potrebné pre prístup k tomuto
rozhraniu.
4. V prípade nedostupnosti dát v systéme obchodného merania Prevádzkovateľa budú pre
fakturáciu jednotlivých služieb použité dáta zo systému obchodného merania (meracej
súpravy) Užívateľa, ktorý ich v požadovanej forme poskytne správcovi systému obchodného
merania Prevádzkovateľa.
5. V prípade nedostupnosti dát zo systému obchodného merania Prevádzkovateľa, aj
Užívateľa, ak je nedostupnosť spôsobená technickou závadou prenosových ciest a zariadení,
správca systému obchodného merania Prevádzkovateľa požiada správcu objektu Užívateľa,
v ktorom je umiestnená meracia súprava systému obchodného merania Prevádzkovateľa,
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. Pre účely kontroly sa vykonáva mesačný odpočet stavov číselníkov elektromerov. Mesačný
odpočet realizuje správca objektu, v ktorom je umiestnená meracia súprava systému
obchodného merania Prevádzkovateľa. 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 Užívateľa, v ktorom je
umiestnená meracia súprava systému obchodného merania Prevádzkovateľa, odovzdať
správcovi systému obchodného merania Prevádzkovateľa najneskôr v druhý pracovný deň
nasledujúceho mesiaca do 10:00 hod.
8. Ak merané hodnoty nie sú známe do doby odoslania upresnených 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 strany postupujú podľa pravidiel a podmienok riešenia sporov podľa čl. XV tejto
Zmluvy.
9. V prípade umiestnenia zariadení systému obchodného merania v objekte Užívateľa,
pracovníci Užívateľa sú povinní umožniť bez zdržania pracovníkom Prevádzkovateľa a
pracovníkom spojovacej techniky Prevádzkovateľa rýchly výkon správy meracieho a
komunikačného zariadenia na území svojej organizácie, a to nepretržite, v ľubovoľnú
hodinu, aj v čase mimo riadnej pracovnej doby. Rýchly prístup s potrebnou technikou a
autom je podmienkou pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti celého systému obchodného
merania a merania kvality elektriny. Ak Užívateľ neumožní rýchle odstránenie závad,
preberá plnú zodpovednosť za všetky škody spôsobené spomaľovaním servisného zásahu.
Spôsobené škody uhradí Užívateľ.
10. Pracovníci Prevádzkovateľa musia spĺňať všetky podmienky, ktoré sú kladené Užívateľom
na vstup a musia rešpektovať miestne prevádzkové a bezpečnostné predpisy. Konkrétne
podmienky prístupu k meracím zariadeniam Užívateľa sú uvedené v Prílohe č.7. Pracovníci
Prevádzkovateľa sú povinní ohlasovať zásahy na zariadeniach systému obchodného merania
a merania kvality elektriny príslušnému zodpovednému pracovníkovi Užívateľa. Tento
pracovník je určený Užívateľom v Prílohe č.3 tejto Zmluvy.
11. Ak je nutné v spôsobe merania uskutočniť zmeny a tie si vyžadujú previesť úpravy
v meracej schéme a vo vzorcoch odberného miesta, môžu sa tieto zmeny uskutočniť až po
vzájomnej dohode Prevádzkovateľa a Užívateľa.
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12. Ak boli v spôsobe merania uskutočnené zmeny, musia byť tieto zaznamenané v meracej
schéme a vo vzorcoch odberného miesta ku dňu ich uskutočnenia.
13. Sledovanie technických parametrov kvality elektriny je zabezpečené v zmysle platnej
legislatívy v každom odbernom mieste Užívateľa dvomi nezávislými meracími systémami
(hlavný, záložný). Použité sú napäťové a prúdové výstupy jadier PTP a PTN pre obchodné
meranie. Obidva analyzátory kvality elektriny sú v majetku Prevádzkovateľa. Druhý výstup
z analyzátora hlavného merania môže byť poskytnutý Užívateľovi, ak o to písomne požiada.

Článok VI
Odovzdávanie údajov Prevádzkovateľovi PS
1. Predpokladaný objem prenosu elektriny Užívateľa z PS a predpokladaný odber elektriny
koncových odberateľov z distribučnej sústavy Užívateľa tvoria Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
2. Užívateľ nahlási Prevádzkovateľovi podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy za príslušný mesiac
údaje o objemoch elektriny v MWh (s presnosťou na 3 desatinné miesta). Tieto údaje budú
poskytnuté elektronickou formou (e-mail) na internetovú adresu K_spotreba@sepsas.sk
v dohodnutej forme do 12. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca a následne potvrdené
listom Prevádzkovateľovi - odbor fakturácie služieb.
3. V prípade, že Užívateľ nenahlási Prevádzkovateľovi údaje v termíne podľa bodu 2. tohto
článku, má Prevádzkovateľ právo stanoviť odhad týchto údajov podľa plánovaných hodnôt
uvedených v Prílohe č.2.
4. Užívateľ nahlási Prevádzkovateľovi v termíne podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy
nasledovné relevantné údaje:
a) skutočný objem elektriny odobratej koncovými odberateľmi z distribučnej sústavy
(ďalej len „DS“) Užívateľa, okrem elektriny odobratej koncovými odberateľmi z
ich sústavy v rámci ostrovnej prevádzky preukázateľne oddelenej od ES SR;
b) skutočný objem elektriny odobratej koncovými odberateľmi DS Užívateľa, včítane
elektriny odobratej koncovými odberateľmi z ich sústavy v rámci ostrovnej
prevádzky preukázateľné oddelenej od ES SR;
c) skutočný objem elektriny odobratý koncovými odberateľmi Užívateľa z DS
v režime ostrovnej prevádzky preukázateľne oddelenej od ES SR;
d) skutočný objem elektriny odobratý koncovými odberateľmi Užívateľa z DS
pripojených v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od ES SR, ak sa tento
odberateľ neplánovane pripojí do ES SR.
e) celkový objem elektriny distribuovanej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej
sústavy (ďalej len „MDS“) priamo pripojenými do DS Užívateľa, vyrobenej vo
vlastnom zariadení na výrobu elektriny prevádzkovateľa MDS alebo v inom
zariadení na výrobu elektriny pripojenom do MDS a dodanej odberateľom elektriny
v rámci MDS a spotrebovanej pre vlastnú spotrebu v rámci MDS, ktorý bol
Užívateľovi od prevádzkovateľa MDS nahlásený, okrem elektriny spotrebovanej
pre vlastnú spotrebu na výrobu elektriny,
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f) celkový objem elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny výrobcov
elektriny pripojených do DS Užívateľa a dodanej odberateľom elektriny priamym
vedením a spotrebovanej pre vlastnú spotrebu výrobcu elektriny v mieste
umiestnenia výrobného zariadenia, ktorý bol Užívateľovi od prevádzkovateľa MDS
nahlásený, okrem elektriny spotrebovanej pre vlastnú spotrebu na výrobu elektriny.
5. Prípadné rozdiely medzi údajmi uvedenými vo vyúčtovacej faktúre a údajmi upresnenými
Užívateľom na základe skutočne nameraných hodnôt nahlási Užívateľ e-mailom na
internetovú adresu K_spotreba@sepsas.sk v dohodnutej forme a následne potvrdí listom.
Rozdiel bude Užívateľovi vyfakturovaný podľa čl. X. tejto Zmluvy.

Článok VII
Tarify za prístup k prenosovej sústave a jej riadenie
a za straty pri prenose elektriny PS
1. Tarify platené Užívateľom za prístup k PS a jej riadenie (za rezervovanú kapacitu
a prenesenú elektrinu) a za straty vznikajúce pri prenose elektriny cez PS pre rok 2011 sú
stanovené platným Rozhodnutím ÚRSO 0013/2011/E zo dňa 15.10.2010:
a) tarifa za rezervovanú kapacitu je stanovená vo výške 23 413,6063 EUR/MW/rok
V zmysle Výnosu ÚRSO č.2/2009 a nameraných hodnôt hodnota rezervovanej kapacity
pre Užívateľa na rok 2011 je ........... MW , t.j. poplatok za rezervovanú kapacitu je:
...................... EUR/rok (.................. EUR/mesiac )
b) tarifa za prenesenú elektrinu:

2,5498 EUR/MWh

c) tarifa za straty pri prenose elektriny prenosovou sústavou: 0,7733 EUR/MWh
K tarifám bude fakturovaná platná sadzba DPH v deň vzniku daňovej povinnosti.

Článok VIII
Tarifa za systémové služby.
1. Tarify za poskytovanie systémových služieb pre rok 2011 sú stanovené Rozhodnutím ÚRSO
...........................zo dňa............... :
a) Tarifa ...... EUR/MWh (TSS2011) za poskytovanie systémových služieb pre koncových
odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy a koncových
odberateľov držiteľa povolenia na distribúciu elektriny.
b) Tarifa ...... EUR/MWh za poskytovanie systémových služieb za elektrinu odobratú
koncovými odberateľmi držiteľa povolenia na distribúciu elektriny pripojených v rámci
prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky.
c) Tarifa ...... EUR/MWh (0,3xTSS2011) za systémové služby pre prevádzkovateľa
distribučnej sústavy, do ktorého distribučnej sústavy je pripojených viac ako 100 000
odberných miest (ďalej len „regionálna distribučná sústava“). Tarifa sa vzťahuje na
množstvo elektriny podľa údajov, ktoré prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy
a výrobca elektriny odovzdajú prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy
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podľa § 12 ods. 5, 6 a 7 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z.,
v znení zákona č.309/2009 Z. z. zmenené a doplnené nariadením vlády Slovenskej
republiky č.211/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu
s elektrinou (podľa údajov nahlásených Užívateľom v zmysle čl. VI, bod 4. písm. e)
a f).
K tarifám bude fakturovaná platná sadzba DPH v deň vzniku daňovej povinnosti.

Článok IX
Tarifa za prevádzkovanie systému
1. Tarifa za prevádzkovanie systému je stanovená Rozhodnutím ÚRSO .....................
a) TPSPDS2011 .............. EUR/MWh za každú MWh elektriny odobratej koncovými
odberateľmi elektriny z distribučnej sústavy Užívateľa.
K tarife bude fakturovaná platná sadzba DPH v deň vzniku daňovej povinnosti.

Článok X
Platobné a fakturačné podmienky
1. Pokiaľ Zmluva neustanovuje inak, fakturácia a z nej vyplývajúce plnenia tejto Zmluvy sa
riadia platným Prevádzkovým poriadkom SEPS, a. s. Predmetom fakturácie je z pohľadu
zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov opakované
dodanie, uskutočňuje sa v dohodnutom období každý kalendárny mesiac. Dňom vzniku
daňovej povinnosti je posledný kalendárny deň obdobia, za ktoré sa faktúra vystavuje.
2. Tarify uvedené v článkoch VII, VIII a IX sú platné počas doby platnosti príslušných
Rozhodnutí ÚRSO. Ak začne platiť iné Rozhodnutie ÚRSO alebo iná všeobecne záväzná
právna norma stanovujúca odlišnú výšku týchto taríf, je Prevádzkovateľ oprávnený
fakturovať túto zmenenú výšku taríf od obdobia stanoveného v novom Rozhodnutí ÚRSO,
či vo všeobecne záväznej právnej norme.
3. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že v prípade, ak Rozhodnutie ÚRSO, alebo iná
všeobecne záväzná právna norma, bude obsahovať ustanovenia odlišné od ustanovení
obsiahnutých v tejto Zmluve, zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve, ktorým
upravia svoje vzájomné práva a povinnosti v súlade s rozhodnutím ÚRSO, alebo inej
všeobecne záväznej právnej normy. Takúto zmenu sú obe zmluvné strany povinné
bezodkladne a v plnom rozsahu, s účinnosťou od dátumu účinnosti Rozhodnutia ÚRSO,
resp. všeobecne záväznej právnej normy premietnuť do tejto Zmluvy formou číslovaného
dodatku, ktorý sa obe zmluvné strany zaväzujú podpísať.
4. Obe zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť finančné vysporiadanie prípadne vzniknutých
cenových rozdielov na základe faktúry najneskôr do jedného mesiaca od účinnosti nového
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cenového rozhodnutia ÚRSO, resp. všeobecne záväznej právnej normy, ak sa nedohodnú
inak.
5. Platbu za prístup k PS a jej riadenie, tzn. platbu za rezervovanú kapacitu uhradí Užívateľ
Prevádzkovateľovi mesačne formou jedného preddavku a platbou na základe vyúčtovacej
faktúry.
a) Preddavok vo výške 50% mesačnej platby podľa článku VII, bod 1. písm. a) tejto
Zmluvy uhradí Užívateľ najneskôr do 10.dňa daného mesiaca, t.j. v termínoch
uvedených v Prílohe č. 5 A .
b) Vyúčtovaciu faktúru vystaví Prevádzkovateľ Užívateľovi mesačne najneskôr do 10.
kalendárneho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, ktorého sa vyúčtovacia faktúra
týka. Za deň dodania služby sa vo vyúčtovacej faktúre považuje posledný deň
príslušného kalendárneho mesiaca. Lehota splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní po
jej odoslaní faxom. Prevádzkovateľ je povinný zaslať kópiu vyúčtovacej faktúry
Užívateľovi faxom, bezodkladne po jej vyhotovení. V prípade nedodržania tejto
povinnosti začne lehota splatnosti faktúry plynúť dňom poštového doručenia faktúry
Užívateľovi.
c) Originál faktúry bude Užívateľovi zaslaný poštou na adresu jeho sídla. Vyúčtovacia
faktúra bude obsahovať celú mesačnú čiastku podľa článku VII, bod 1. písm. a) tejto
Zmluvy a k nej prislúchajúcu DPH. Od celkovej hodnoty faktúry bude odpočítaná
preddavková platba, prijatá na účet Prevádzkovateľa PS v mesiaci, ktorého sa
vyúčtovacia faktúra týka.
6. Platbu za prenesenú elektrinu a platbu za straty vznikajúce pri prenose elektriny PS uhradí
Užívateľ Prevádzkovateľovi mesačne formou jedného preddavku a platbou na základe
vyúčtovacej faktúry.
a) Preddavok vo výške 60 % zo súčinu predpokladaného množstva elektriny prenesenej
PS v bežnom mesiaci pre Užívateľa podľa Prílohy č.2 a tarify za prenesenú elektrinu
podľa článku VII, bod 1. písm. b) a 60% zo súčinu predpokladaného množstva elektriny
prenesenej PS v bežnom mesiaci pre Užívateľa a tarify za straty pri prenose elektriny
podľa článku VII, bod 1. písm. c) tejto Zmluvy uhradí Užívateľ najneskôr do 16.dňa
daného mesiaca , t.j. v termínoch uvedených v Prílohe č. 5 B a 5 C.
b) Vyúčtovacie faktúry budú vystavené Prevádzkovateľom mesačne najneskôr do 15.
kalendárneho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, ktorého sa vyúčtovacia faktúra
týka. Lehota splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní po jej odoslaní faxom. Za deň
dodania služby sa vo vyúčtovacej faktúre považuje posledný kalendárny deň
príslušného mesiaca. Prevádzkovateľ je povinný zaslať kópiu vyúčtovacej faktúry
Užívateľovi faxom bezodkladne po jej vyhotovení. V prípade nedodržania tejto
povinnosti začne lehota splatnosti faktúry plynúť dňom poštového doručenia faktúry
Užívateľovi.
c) Originál faktúry bude Užívateľovi zaslaný poštou na adresu jeho sídla. Vyúčtovacie
faktúry budú obsahovať celkové platby za prenesenú elektrinu cez PS a straty podľa
množstva prenesenej elektriny nameraného v bežnom mesiaci pre Užívateľa a taríf
podľa článku VII, bod 1. písm. b), resp. písm. c) tejto Zmluvy, a k nim prislúchajúcu
DPH, od celkovej hodnoty faktúry budú odpočítané preddavkové platby, prijaté na účet
Prevádzkovateľa v mesiaci, ktorého sa vyúčtovacia faktúra týka.
7. Platbu za poskytovanie systémových služieb podľa článku VIII, bod 1. za bežný mesiac
uhradí Užívateľ Prevádzkovateľovi :
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a) pre tarify podľa článku VIII, bod 1., písm. a) a b) tejto Zmluvy formou troch
preddavkov mesačne a platbou na základe vyúčtovacej faktúry, v ktorej sa zohľadnia
zaplatené preddavky v danom mesiaci. Výška jedného preddavku sa vypočíta ako 20 %
zo súčinu predpokladaného množstva elektriny prislúchajúcemu tejto tarife podľa
Prílohy č. 2 a tarify podľa článku VIII, bod 1. písm. a) a b) tejto Zmluvy. Preddavky
Užívateľ uhradí najneskôr do 6.,15.a 24.dňa daného mesiaca t.j. v termínoch
uvedených v Prílohe č. 5D a 5E tejto Zmluvy.
b) Prevádzkovateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru za poskytovanie systémových služieb
podľa článku VIII, bod 1., písm. a) a b) tejto Zmluvy mesačne, najneskôr do 15.
kalendárneho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, ktorého sa vyúčtovacia faktúra
týka. Mesačná platba za poskytovanie systémových služieb sa vypočíta ako súčin
skutočného množstva elektriny nahláseného Užívateľom v zmysle článku VI. bod 4.
písm. a) resp. b) a tarify podľa článku VIII, bod 1., písm. a) , resp. písm. b) tejto
Zmluvy. Za deň dodania služby sa vo vyúčtovacej faktúre považuje posledný deň
príslušného kalendárneho mesiaca. Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať celú mesačnú
platbu za systémové služby a k nej prislúchajúcu DPH; od celkovej hodnoty faktúry
budú odpočítané preddavky, prijaté na účet Prevádzkovateľa PS v mesiaci, ktorého sa
vyúčtovacia faktúra týka.
c) Prevádzkovateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru za poskytovanie systémových služieb
podľa článku VIII, bod 1., písm. c) tejto Zmluvy mesačne, najneskôr do 15.
kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačný poplatok za poskytovanie
systémových služieb sa vypočíta ako súčin skutočného množstva elektriny nahláseného
Užívateľom v zmysle článku. VI., bod 4. písm. e) a písm. f) a tarify podľa článku VIII
bod 1. písm. c) tejto Zmluvy. Za deň dodania služby sa vo vyúčtovacej faktúre považuje
posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca. Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať
vyúčtovanie nákladov za systémové služby a k nej prislúchajúcu DPH .
d) Prevádzkovateľ je povinný zaslať kópiu faktúry Užívateľovi faxom bezodkladne po jej
vyhotovení. V prípade nedodržania tejto povinnosti začne lehota splatnosti faktúry
plynúť dňom poštového doručenia faktúry Užívateľovi.
e) Splatnosť vyúčtovacej faktúry za poskytovanie systémových služieb pre tarify podľa
článku VIII, bod 1. je najneskôr do 7 kalendárnych dní po jej odoslaní Užívateľovi
faxom. Faktúra bude následne zaslaná Užívateľovi poštou na adresu jeho sídla. Za deň
dodania služby sa vo vyúčtovacej faktúre považuje posledný kalendárny deň
príslušného mesiaca.
8. Platbu za prevádzkovanie systému podľa článku IX, bod 1. tejto Zmluvy uhradí
Prevádzkovateľ Užívateľovi mesačne formou zálohovej platby a platbou na základe
vyúčtovacej faktúry.
a) Zálohovú platbu vo výške 50% zo súčinu predpokladaného množstva elektriny
odobratej koncovými odberateľmi elektriny Užívateľa a tarify podľa článku IX, bod 1.
tejto Zmluvy, uhradí Prevádzkovateľ najneskôr do 5.dňa daného mesiaca, t.j. v
v lehotách uvedených v splátkovom kalendári v Prílohe č.5F na základe zálohových
faktúr vystavených Užívateľom.
b) Vyúčtovacia faktúra za príslušný mesiac. Mesačná platba za prevádzkovanie systému sa
vypočíta ako súčin skutočného množstva elektriny odobratého koncovými odberateľmi
Užívateľa v zmysle článku VI bod 4. písm. b) a tarify podľa článku IX, bod 1. tejto
Zmluvy. Faktúra bude obsahovať celú mesačnú čiastku a k nej prislúchajúcu DPH. Od
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celkovej hodnoty faktúry bude odpočítaná zálohová platba, prijatá na účet Užívateľa
v mesiaci, ktorého sa vyúčtovacia faktúra týka. Faktúru odošle Užívateľ
Prevádzkovateľovi faxom do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Lehota
splatnosti faktúry je najneskôr do 10 kalendárnych dní po jej odoslaní faxom. Užívateľ
je povinný zaslať kópiu faktúry Prevádzkovateľovi faxom bezodkladne po jej
vyhotovení. V prípade nedodržania tejto povinnosti začne lehota splatnosti faktúry
plynúť dňom poštového doručenia faktúry Prevádzkovateľovi. Originál faktúry bude
Prevádzkovateľovi zaslaný poštou na adresu jeho sídla.
9. 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 resp. Užívateľa .
10. Všetky faktúry musia spĺňať náležitosti podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty.
Symboly pre platby Užívateľa Prevádzkovateľovi sú určené v Prílohe č. 4A tejto Zmluvy.
Symboly pre platby Prevádzkovateľa Užívateľovi sú určené v Prílohe č.4B tejto Zmluvy.
11. V prípade, ak jedna zo zmluvných strán nemôže svoj platobný záväzok splniť v termíne
splatnosti alebo v dohodnutej výške, je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť
druhej zmluvnej strane, a to najneskôr 3 pracovné dni pred lehotou splatnosti záväzku. Tým
nie je dotknuté právo zmluvnej strany na dohodnutý úrok z omeškania.
12. Za každý začatý deň omeškania platby je zmluvná strana oprávnená fakturovať úrok
z omeškania z dlžnej čiastky, ktorého výška je stanovená v článku XI tejto Zmluvy.
13. V prípade, ak je mesačné fakturované plnenie nižšie ako mesačný preddavok, ktorý jedna
zmluvná strana v danom mesiaci uhradila, vráti jedna zmluvná strana vzniknutý preplatok
druhej zmluvnej strane.
14. Jedna zmluvná strana je oprávnená reklamovať faktúru vystavenú druhou zmluvnou
stranou písomne alebo faxom. Pri reklamácii faktúry je zmluvná strana, ktorej bola
doručená reklamácia povinná do 20 dní od doručenia reklamácie poskytnúť písomné
vyjadrenie druhej zmluvnej strane o oprávnenosti reklamácie. Pri oprávnenej reklamácii
faktúry je zmluvná strana, ktorej bola doručená reklamácia povinná vystaviť opravnú
faktúru (dobropis alebo ťarchopis) do 20 dní od doručenia reklamácie, v súlade s platným
zákonom o DPH a doručiť druhej zmluvnej strane opravnú faktúru faxom najneskôr v
nasledujúci deň po jej vyhotovení. Uplatnením reklamácie neprestáva plynúť lehota
splatnosti pôvodnej faktúry. Lehota splatnosti opravnej faktúry je 14 dní odo dňa jej
vyhotovenia.
15. Služby za obdobie do uzavretia tejto Zmluvy, ktoré neboli zúčtované, budú vyfakturované
Prevádzkovateľom PS jednou faktúrou do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po
uzatvorení tejto Zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia Užívateľovi faxom. Faktúra bude Užívateľovi následne zaslaná poštou.

Článok XI
Zmluvný úrok z omeškania
1. Prevádzkovateľ, resp. Užívateľ sú oprávnení fakturovať za každý začatý deň omeškania
splatnej platby podľa tejto Zmluvy úrok z omeškania z dlžnej čiastky vo výške 1M
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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 faxom. Faktúra bude zmluvnej strane, ktorá sa omeškala v platbe súčasne
zaslaná doporučenou poštou na adresu jeho sídla.
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 boli
takéto úroky uhradené, povinná ich bezodkladne vrátiť.

Článok XII
Predchádzanie škodám a náhrada škody,
okolnosti vylučujúce zodpovednosť
1. Predchádzanie škodám, náhrada škody a okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (v platnom znení).
2. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinnosti
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to v prípadoch, keď toto neplnenie bolo výsledkom
okolnosti vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka č.513/91Zb.
v platnom znení, alebo za podmienok vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť je považovaná prekážka, ktorá nastala po uzavretí
zmluvy nezávisle na vôli jednej zo zmluvných strán a bráni jej v plnení povinností, ak sa
nedá rozumne predpokladať, že by túto prekážku, alebo jej následky odvrátila. Strana
dotknutá okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť, je povinná o týchto okolnostiach
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu a vyzv ať ju k rokovaniu. Na
požiadanie predloží zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
druhej zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti. Pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak, pokračujú po vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť v plnení svojich
záväzkov podľa tejto zmluvy, pokiaľ je to rozumne možné a budú hľadať iné alternatívne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorým nebránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Článok XIII
Úhrada škody a zmluvnej pokuty pri neoprávnenom odbere elektriny,
pri dodávke elektriny bez uzatvorených zmlúv a pri porušení Predpisov
SEPS, a.s.
1. Úhrada škody a zmluvnej pokuty pri neoprávnenom odbere elektriny, pri dodávke elektriny
bez uzatvorených zmlúv alebo pri porušení Technických podmienok sa riadia podľa
ustanovení Prevádzkového poriadku SEPS, a.s., kapitola 3.8.
2. Ak Užívateľ poruší povinnosti v zmysle čl. III, bod 2. a 3. tejto Zmluvy a na základe výzvy
Prevádzkovateľa neodstráni tento protiprávny stav najneskôr do 5-tich kalendárnych dní od
vyzvania, zodpovedá Užívateľ Prevádzkovateľovi za škodu, ktorá mu týmto porušením
preukázateľne vznikla.
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Článok XIV
Riešenie prípadov neplnenia zmluvných podmienok týkajúcich sa pravidiel
prenosu.
1. Riešenie prípadov neplnenia zmluvných podmienok týkajúcich sa pravidiel prenosu sa riadi
podľa ustanovení Prevádzkového poriadku SEPS, a.s., kapitola 3.9.

Článok XV
Riešenie sporov
1. Prevádzkovateľ a Užívateľ vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce z tejto
Zmluvy boli urovnané cestou zmieru.
2. Ak dôjde k sporu, stanovuje sa tento postup:
a) Obe zmluvné strany 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 bezodkladne po tom, čo zistila
porušenie Zmluvy druhou zmluvnou stranou písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu
k riešeniu sporu, pričom spor podrobne popíše a uvedie odkaz na ustanovenia tejto
Zmluvy a/alebo právneho predpisu 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.
3. Splnomocnenci oboch zmluvných strán pre komunikáciu sa zídu v dohodnutom termíne
a mieste. Ak nedôjde k dohode o termíne a mieste konania schôdzky, potom sa stretnú
v 7. pracovný deň o 10:00 h od doručenia výzvy v sídle zmluvnej strany vyzvanej na
rokovanie.
4. Pri schôdzke splnomocnencov 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 splnomocnencami oboch zmluvných strán podpísaný
a predložený k následnému odsúhlaseniu alebo vyjadreniu osobám oprávneným uzavrieť
a meniť túto Zmluvu. Ak dôjde k zhode o návrhu riešenia iba v časti spornej veci, potom sa
v zápise presne rozdelí a popíše časť, pri ktorej došlo k zhode o návrhu riešenia a časť, ktorá
zostáva spornou.
5. Osoby oprávnené uzatvárať a meniť túto Zmluvu sú povinné 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.
6. Ak nedôjde k inej dohode do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy, podľa bodu 2. tohto
článku, môže sa zmluvná strana, ktorá na tom má záujem, obrátiť so žalobou na príslušný
súd, alebo so sťažnosťou na príslušný správny orgán, o čom upovedomí doporučeným
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listom druhú zmluvnú stranu na adresu jej sídla. Počas doby, kedy spor prebieha, musia obe
zmluvné strany postupovať podľa tejto Zmluvy.

Článok XVI
Komunikácia
1. Splnomocnenci oboch zmluvných strán pre komunikáciu sú uvedení v Prílohe č. 3.
Splnomocnenci pre komunikáciu, sú oprávnení v rámci tejto Zmluvy viesť spoločné
rokovania, týkajúce sa predmetu, termínov a ostatných podmienok súvisiacich s plnením
tejto Zmluvy. Ak zo záverov takýchto rokovaní vyplynú námety na zmenu tejto Zmluvy,
potom ide iba o návrh na zmenu tejto Zmluvy. Splnomocnenci oboch zmluvných strán nie
sú oprávnení meniť, rušiť ani uzatvárať túto Zmluvu. Zmenu splnomocnencov je možné
uskutočniť formou zaslania e-mailu zmluvnou stranou, ktorej splnomocnenci sú menení,
druhej zmluvnej strane a pre takýto prípad nie je nutné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve.
2. Písomnou formou odovzdania údajov a dokumentov podľa tejto Zmluvy sa rozumie
doporučený list. Keď je správa odovzdávaná elektronickou formou (e-mail, fax), musí byť
v ten istý pracovný deň potvrdená doporučeným listom. Termínom doručenia e-mailu, alebo
faxu sa rozumie deň prijatia e-mailu alebo faxu v prípade, keď bola splnená podmienka
o ich následnom potvrdení. Vo všetkých ostatných prípadoch sa termínom doručenia
rozumie deň doručenia dokumentov doporučenou poštou, alebo deň osobného doručenia
splnomocnencami druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla.
3. Prevádzkovateľ aj Užívateľ sú oprávnení nahrávať telefónne hovory realizované medzi
splnomocnencami pre komunikáciu na strane Prevádzkovateľa a Užívateľa podľa Prílohy
č. 3 Splnomocnenci pre komunikáciu.
4. Užívateľ súhlasí s tým, aby tieto nahrávky telefónnych hovorov medzi Užívateľom
a Prevádzkovateľom, ktoré realizuje a archivuje Prevádzkovateľ, slúžili v prípade potreby
ako rozhodujúci hlasový záznam, ktorý zmluvné strany považujú za východiskový zdroj
informácií pre dôkazové konanie a za jeden z dôkazných prostriedkov v prípadných
sporoch. Užívateľ je oprávnený postupovať obdobným spôsobom podľa ustanovení tohto
odseku.

Článok XVII
Platnosť Zmluvy a ukončenie Zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011. Počas účinnosti tejto Zmluvy môže
byť platnosť tejto Zmluvy predĺžená, číslovaným písomným dodatkom, podpísaným oboma
zmluvnými stranami, t.j. dodatkom uzavretým do 31.12.2011. Táto Zmluva nadobúda
platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 1.1.2011 za predpokladu, že
sú splnené podmienky podľa bod 2. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade,
ak táto Zmluva nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1.2011, vzťahy oboch zmluvných strán,
ktoré vznikli od 1.1.2011 a na ktoré sa vzťahuje predmet tejto Zmluvy sa budú riadiť
ustanoveniami tejto Zmluvy v primeranom rozsahu.
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2. Táto Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade, ak má Užívateľ s Prevádzkovateľom
uzatvorenú a platnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo preukáže Prevádzkovateľovi
prenesenie zodpovednosti na iný subjekt zúčtovania predložením úradne odsvedčenej kópie
platnej Zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku. (Príloha č. 6 tejto Zmluvy)
3. Platnosť tejto Zmluvy zaniká:
a) Dohodou oboch zmluvných strán, alebo
b) Výpoveďou, alebo
c) Uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, alebo
d) Odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených v čl. XVII, odsek 5. tejto Zmluvy
4. Výpovedná lehota pri výpovedi tejto Zmluvy je 30 kalendárnych dní a začína plynúť odo
dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla.
5. Táto Zmluva môže byť vypovedaná zo strany Prevádzkovateľa ak:
a) Užívateľ napriek opakovanému písomnému upozorneniu neplní svoje záväzky
podľa článku X tejto Zmluvy,
b) Užívateľ napriek opakovanému písomnému upozorneniu neplní ostatné povinnosti
podľa tejto Zmluvy,
c) Užívateľ odmietne uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, vyplývajúci zo zmeny
všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. Zákona), vykonávacích predpisov
vydaných príslušnými orgánmi ( napr. MH SR, ÚRSO), Predpisov SEPS, a.s. alebo
rozhodnutí ÚRSO, ktoré svojím obsahom majú priamy alebo nepriamy vplyv na
plnenie záväzkov zmluvných strán podľa tejto Zmluvy a postavenie
Prevádzkovateľa ako regulovaného subjektu.
d) Užívateľ nemá platnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvu o prevzatí
zodpovednosti za odchýlku.
6. Užívateľ môže od Zmluvy odstúpiť, ak:

a) Prevádzkovateľ odmietne uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, upravujúci nevyhnutnú
zmenu Zmluvy vyplývajúcu zo zmeny Zákona, vykonávacích predpisov MH SR,
Predpisov Prevádzkovateľa alebo rozhodnutia ÚRSO.
b) Prevádzkovateľ napriek opakovanému písomnému upozorneniu neplní svoje
záväzky podľa článku X tejto Zmluvy.
7. Odstúpenie od Zmluvy musí byť uskutočnené v písomnej forme, musí obsahovať dôvod
odstúpenia podľa Zmluvy, musí byť zaslané doporučeným listom a je účinné momentom
jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
8. V prípade, že sa výpoveď alebo odstúpenie od Zmluvy uskutočnené jednou zo zmluvných
strán nedalo doručiť druhej zmluvnej strane, považuje sa za deň doručenia tejto výpovede
alebo odstúpenia od Zmluvy tretí pracovný deň nasledujúci po jej prvom odoslaní
doporučenou poštou adresátovi.
9. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje prípadné vzájomné záväzky vyplývajúce
z ukončenia Zmluvy vyrovnajú najneskôr do 30 dní po právoplatnom ukončení tejto
Zmluvy.
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Článok XVIII
Záverečné ustanovenia
1. V záujme nevyhnutnej koordinácie programu rozvoja výrobných a prenosových zariadení,
prípravy prevádzky a operatívneho riadenia elektrizačnej sústavy SR (ďalej iba „ES“), budú
obe zmluvné strany spolupracovať a vzájomne si poskytovať pre tento účel potrebné
informácie.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce Prílohy:
č. 1

Technické podmienky Zmluvy

č. 2

Predpokladané objemy prenesenej elektriny Užívateľa z PS
Prevádzkovateľa a predpokladaný objem elektriny koncových
odberateľov elektriny z distribučnej sústavy Užívateľa

č. 3

Splnomocnenci pre komunikáciu

č. 4

Symboly pre platby

č. 5

Preddavkové kalendáre

č. 6

Úradne osvedčená kópia Zmluvy o zúčtovaní odchýlky, resp. Zmluvy
o prenesení zodpovednosti za odchýlku

č. 7

Podmienky prístupu k zariadeniam systému obchodného merania
Prevádzkovateľa inštalovaných v objekte Užívateľa.

3. 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 obsahu tejto 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 môže
Prevádzkovateľ v nevyhnutnom rozsahu použiť informácie technického charakteru
z technickej časti tejto Zmluvy (Prílohy č. 1A - Technické podmienky Zmluvy).
4. Ak preukázateľne poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosť, uvedenú v bode 3. tohto
článku, je povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane za každé porušenie tejto povinnosti
zmluvnú pokutu vo výške 6 600.- EUR.
5. Ustanovenia o ochrane informácií, náhrade škody a riešení sporov zostávajú v platnosti ešte
tri roky po skončení účinnosti tejto Zmluvy.
6. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú prekonané novou právnou úpravou, nemá to
vplyv na platnosť tejto Zmluvy. Obe zmluvné strany sa zaväzujú dotknuté ustanovenie tejto
Zmluvy nahradiť novým ustanovením, ktoré bude určené novou právnou úpravou, alebo
zmenou, alebo sa dohodnú na ustanovení, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorého úpravu
mali obe zmluvné strany na mysli pri formulovaní tejto Zmluvy.
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7. Pri zmene údajov uvedených v Prílohe č.3 príslušná zmluvná strana, u ktorej zmena nastala,
bezodkladne túto zmenu oznámi druhej zmluvnej strane doporučeným listom. V tomto
prípade nie je nutný dodatok k tejto Zmluve.
8. Táto zmluva môže byť menená iba písomnými vzostupne číslovanými dodatkami
podpísanými oboma zmluvnými stranami.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch
rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu. Ak sa použije text tejto Zmluvy v inom jazyku,
musí byť jeho preklad do slovenského jazyka zhodný s textom tejto Zmluvy vyhotovenej
v slovenskom jazyku. V prípade sporu je rozhodujúci text tejto Zmluvy v slovenskom
jazyku.
10. Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že túto Zmluvu neuzatvárajú za
nevýhodných podmienok, že ustanoveniam tejto Zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich
slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

Dátum:

Dátum:

Za Prevádzkovateľa :

Za Užívateľa:

...............................................
Ing. Ján Horkovič
predseda Predstavenstva

...............................................
predseda predstavenstva

...............................................
Ing. Emil Krondiak, PhD.

...............................................
podpredseda predstavenstva

podpredseda Predstavenstva
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Príloha číslo 1
Technické podmienky Zmluvy
1.A. Maximálne zaťaženie v odberných miestach ..............
Elektrická
stanica

Transformácia Pinštalovaný/
(kV/kV)
(MVA)Pnom

Maximálne
(MW)

zaťaženie Poznámka

*

Maximálne zaťaženie platí pre základné zapojenie, počas údržby PS sa hodnoty znižujú, budú
uvádzané v mesačnej príprave.
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1.B. Schémy a vzorce na výpočet prenesenej elektriny
Príloha 1.B obsahuje tieto schémy rozvodní :
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Príloha číslo 2
Predpokladané objemy prenesenej elektriny z PS a predpokladaná výška
odberov elektriny koncových odberateľov elektriny z distribučnej sústavy
Užívateľa

2010

Prenos
elektriny
[MWh]

Odber elektriny Odber elektriny
systémové
prevádzkovanie
služby
systému
[MWh]
[MWh]

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
spolu

2010

Elektrina
vyrobená
Odber elektriny Odber elektriny
u výrobcov
v ostrove
v MDS
pripojených do
[MWh]
[MWh]
DS
[MWh]

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
spolu
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Príloha číslo 3
Splnomocnenci pre komunikáciu
Splnomocnenci pre komunikáciu – Fakturáciu a platenie
Na strane Prevádzkovateľa
funkcia
vedúca odboru
platobných vzťahov
vedúca odboru fakturácie
služieb

meno
Ing. Zuzana
Debnárová
Ing. Anette
Interholzová

telefón/fax
02 5069 2700
02 5069 2196
02 5069 2472
02 5069 2569

meno

telefón/fax

E-mail
zuzana.debnarova@sepsas.sk
anette.interholzova@sepsas.sk

Na strane Užívateľa
funkcia

E-mail

Splnomocnenci pre komunikáciu - Mesačné vyhodnotenie a kontrola
Na strane Prevádzkovateľa
funkcia
vedúci odboru správy
ASZD

meno
Ing. Eva
Görfölová

vedúci oddelenia
obchodného merania

Milan Straka

telefón/fax
02 5069 2353
055 7296973

E-mail
eva.gorfolova@sepsas.sk
milan.straka2@sepsas.sk

Na strane Užívateľa:
funkcia

meno

telefón/fax

E-mail

Splnomocnenci pre autorizáciu prístupu k web- rozhraniu správcu obchodného merania
Prevádzkovateľa:
Na strane Prevádzkovateľa
funkcia
vedúci odboru správy
ASZD
špecialista

meno
Ing. Eva Görfölová
Ing. Pavol Petráš

telefón/fax
02 50692353
02 50692783

E-mail
eva.gorfolova@sepsas.sk
pavol.petras@sepsas.sk
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Na strane Užívateľa:
funkcia

meno

telefón/fax

E-mail

Splnomocnenci pre schvaľovanie obchodných schém a vzorcov
Na strane Prevádzkovateľa
funkcia
vedúci odboru správy
ASZD

meno
Ing. Eva
Görfölová

vedúci oddelenia
obchodného merania

Milan Straka

telefón/fax
02 5069 2353
055 7296973

E-mail
eva.gorfolova@sepsas.sk
milan.straka2@sepsas.sk

Na strane Užívateľa:
funkcia

meno

telefón/fax

E-mail

Splnomocnenci pre schvaľovanie projektovej dokumentácie(v prípade potreby zmeny resp.
úpravy systému obchodného merania Prevádzkovateľa v objekte Užívateľa)
Na strane Prevádzkovateľa
funkcia
vedúci oddelenia
obchodného merania

meno
Milan Straka

telefón/fax
055 7296973

E-mail
milan.straka2@sepsas.sk

Na strane Užívateľa:
funkcia

meno

telefón/fax

E-mail

Splnomocnenci pre nahlasovanie zásahov na zariadeniach systému obchodného merania
Na strane Prevádzkovateľa
funkcia
vedúci odboru správy
ASZD

meno
Ing. Eva
Görfölová

vedúci oddelenia
obchodného merania

Milan Straka

telefón/fax
02 5069 2353
055 7296973

E-mail
eva.gorfolova@sepsas.sk
milan.straka2@sepsas.sk

Na strane Užívateľa:
funkcia

meno

telefón/fax

E-mail
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Splnomocnenci pre sledovanie kvality
Na strane Prevádzkovateľa
funkcia
výkonný riaditeľ sekcie
techniky
vedúci oddelenia
prevádzkovej
diagnostiky

meno
Ing. Dušan Zelenák
Ing. Peter Výbošťok

telefón/fax
02/50692968

E-mail
dusan.zelenak@sepsas.sk

02/50694813
peter.vybostok@sepsas.sk

Na strane Užívateľa:
funkcia

meno

telefón/fax

E-mail

Splnomocnenci pre komunikáciu - Zmluvné vzťahy
Na strane Prevádzkovateľa
funkcia
vedúca odboru
zmluvných vzťahov
ekonóm obchodnej
činnosti

meno
telefón/fax
Ing. Helena Melegová 02/5069 2116
02/5069 2383
Ing. Jozef Lovíšek
02/5069 2456
02/5069 2383

E-mail
helena.melegova@sepsas.sk
jozef.lovisek@sepsas.sk

Na strane Užívateľa
funkcia

meno

telefón/fax

E-mail
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Príloha číslo 4
A. Symboly pre platby Užívateľa Prevádzkovateľovi PS
Pre úhrady platieb za prístup do PS (rezervovaná kapacita) budú používané tieto
symboly:
Variabilné symboly (VS):
Úhrada za rezervovanú kapacitu
Úrok z omeškania

číslo zmluvy/11/1/mesiac
číslo faktúry
číslo faktúry

Konštantné symboly (KS):
Úhrada za rezervovanú kapacitu
Úrok z omeškania
Špecifický symbol (ŠS):

308
058
RPK/mesiac/rok

Pre úhrady platieb za prenesenú elektrinu budú používané tieto symboly:
Variabilné symboly (VS):
Úhrada za prenesenú elektrinu
Úrok z omeškania

číslo zmluvy/11/2/mesiac
číslo faktúry
číslo faktúry

Konštantné symboly (KS):
Úhrada za prenesenú elektrinu
Úrok z omeškania
Špecifický symbol (ŠS):

308
058
PEE/mesiac/rok

Pre platby za straty pri prenose elektriny budú používané tieto symboly:
Variabilné symboly (VS)
Úhrada za straty pri prenose
Úrok z omeškania

číslo zmluvy/11/3/mesiac
číslo faktúry
číslo faktúry

Konštantné symboly (KS):
Úhrada za straty pri prenose
Úrok z omeškania
Špecifický symbol (ŠS):

308
058
straty/mesiac/rok

Pre úhrady platieb za poskytovanie systémových služieb budú používané tieto symboly:
Variabilné symboly (VS):
Úhrada za poskytovanie systémových služieb
(mesiac)/poradie platby
Úrok z omeškania
Konštantné symboly (KS):
Úhrada za poskytovanie systémových služieb
Úrok z omeškania
Špecifický symbol (ŠS)

č.zmluvy/11)/poradie platby/mesiac
číslo faktúry
308
058
SYS/mesiac/rok
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B. Symboly pre platby Prevádzkovateľa Užívateľovi
Pre úhrady platieb za náklady na prevádzkovanie systému budú používané tieto
symboly:
Variabilné symboly (VS):
Úhrada platby za prevádzkovanie systému
Úroky z omeškania

číslo faktúry
číslo faktúry

Konštantné symboly (KS):
Úhrada platby za prevádzkovanie systému
Úroky z omeškania

308
058

Špecifický symbol (ŠS)

PS/mesiac/rok
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Príloha číslo 5
Preddavkové kalendáre
A.

Preddavkový kalendár k platbám za rezervovanú kapacitu
Číslo účtu Prevádzkovateľa :
Špecifický symbol: RPK/mesiac/rok

Deň splatnosti
preddavku

VS

Preddavok vrátane
DPH (EUR)
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B.

Preddavkový kalendár k platbám za prenesenú elektrinu:
Číslo účtu Prevádzkovateľa :
Špecifický symbol: PEE/mesiac/rok

Deň splatnosti
preddavku

VS

Preddavok vrátane
DPH (EUR)
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C.

Preddavkový kalendár k platbám za straty pri prenose elektriny
Číslo účtu Prevádzkovateľa :
Špecifický symbol: straty/mesiac/rok
Deň splatnosti
preddavku

VS

Preddavok vrátane DPH
(EUR)
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D.

Preddavkový kalendár k platbám za systémové služby – koncová spotreba
Číslo účtu Prevádzkovateľa:
Špecifický symbol: SYS/mesiac/rok
Deň splatnosti
preddavku

VS

Preddavok vrátane DPH
( EUR)
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E.

Preddavkový kalendár k platbám za systémové služby - koncová spotreba v
ostrove
Číslo účtu Prevádzkovateľa:
Špecifický symbol: SYS/mesiac/rok
Deň splatnosti
preddavku

VS

Preddavok vrátane DPH
( EUR)
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Preddavkový kalendár k platbám za prevádzkovanie systému
Číslo účtu Užívateľa:

Špecifický symbol : PS/mesiac/rok

Deň splatnosti

VS

Suma vrátane DPH
(EUR)
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Príloha č.6
Úradne osvedčená kópia Zmluvy o zúčtovaní odchýlky, resp. Zmluvy
o prenesení zodpovednosti za odchýlku
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Príloha č. 7
Podmienky prístupu k zariadeniam systému obchodného merania
Prevádzkovateľa inštalovaných v objekte Užívateľa.
(doplní Užívateľ)

1. Preambula
1.1

Prevádzkovateľ je v zmysle Zákona povinný zabezpečiť meranie elektriny v
prenosovej sústave.

1.2

Užívateľ je povinný umožniť pracovníkom Prevádzkovateľa prístup k zariadeniam
systému obchodného merania umiestneným v objektoch Užívateľa za účelom
výkonu ich správy.

2. Požiadavky Prevádzkovateľa na prístup k zariadeniam systému obchodného merania
2.1

Užívateľ umožní pracovníkom Prevádzkovateľa prístup k zariadeniam systému
obchodného merania (ďalej len „SOM“) Prevádzkovateľa inštalovaných v objektoch
Užívateľa, zaústených do prenosovej sústavy minimálne v pracovné dni
v pracovnom čase.

2.2

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.

2.3

Prístup k zariadeniam umožní Užívateľ Prevádzkovateľovi aj s potrebnou technikou,
prípadne s autom, pričom prístup s autom nie je nevyhnutná podmienka.

2.4 V prípade potreby operatívneho zásahu na zariadeniach SOM Prevádzkovateľa
Užívateľ umožní prístup pracovníkov Prevádzkovateľa k zariadeniam SOM
Prevádzkovateľa do troch hodín od požiadania .
3. Podmienky prístupu k zariadeniam SOM Prevádzkovateľa

doplní Užívateľ
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3. Oprávnené osoby Prevádzkovateľa
Za prevádzkovateľa sú správou systému obchodného merania v objektoch Užívateľa
poverení:

Por.č. Meno a priezvisko
1.
Ing. Eva Görfölová
2.

Milan Straka

3.

Pavol Petráš

4.

Marián Guspan

5.

Juraj Blaho

6.

Martin Hyčko

7.

František Filas

8.

Peter Výbošťok

9.

Aurel Rosenberg

funkcia
vedúci odboru správy
ASZD
vedúci oddelenia
obchodného merania
špecialista
technik fakturačného
merania
technik fakturačného
merania
technik fakturačného
merania
technik syst. inžinier
vedúci oddelenia
prev.diagnostiky
technik syst. inžinier

Č. tel./mobil
0250692353
0915990934
0557296973
0905319407
0250692783
0918677962
055/7296973
0917427859
0250692385
0917427850
0250692794
0918876755
0250692567
0908969238
0250694813
0907849155
0250694814
0915595549

4. Kontakty pre zabezpečenie jednorazového vstupu zamestnancov Prevádzkovateľa
do objektov Užívateľa

doplní Užívateľ
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