
  

Zmluva na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a  
pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2013 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

medzi 
 

Obchodné meno:  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
Sídlo:  Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
IČO:  35 829 141 
DIČ  2020261342 
IČ pre DPH :  SK2020261342 
RČ pre SDE  SK52000800009 
V mene spoločnosti koná: Ing. Ján Horkovič, predseda predstavenstva 
  Ing. Igor Grošaft, podpredseda predstavenstva 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. Bratislava 
Číslo účtu:  2620191900/1100 
IBAN kód :  SK30 1100 0000 0026 2019 1900 
BIC(SWIFT) :  TATRSKBX 
Č. účtu pre fin. zábezpeku: 2620191900/1100 
IBAN:          SK30 1100 0000 0026 2019 1900 
BIC(SWIFT):  TATRSKBX 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava 1  Oddiel: Sa, 
Vložka č.: 2906/B 
(ďalej len „Prevádzkovateľ PS“ alebo „SEPS“) 

 
a 

 
Obchodné meno:   
Sídlo:   
IČO:   
DIČ:   
IČ DPH:    
RČ pre SDE:   
EIC kód :   
V mene spoločnosti koná:   
   
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:     
IBAN kód :     
BIC(SWIFT) :                      
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu                            Oddiel:  
Vložka č.:  
(ďalej len „Dodávateľ“) 
 

(ďalej len „zmluvné strany“) 
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Článok I 
Preambula 

1) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. je držiteľom povolenia na prenos 
elektriny na úrovni prenosovej sústavy Slovenskej republiky (ďalej len „PS SR“) 
v zmysle Zákona číslo 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov (ďalej 
len „Zákon“). Prevádzkovateľ PS zabezpečuje v súlade s ustanoveniami tohto Zákona 
prevádzkovanie PS SR a riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy SR (ďalej len „ES 
SR“), v súlade so všeobecne záväznými predpismi a s medzinárodnými záväzkami a 
štandardmi, ktoré vyplývajú z členstva v ENTSO - E.  

2) Táto Zmluva sa riadi najmä ustanoveniami Zákona, zákona číslo 276/2001 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákona číslo 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, príslušnými vykonávacími 
predpismi, Rozhodnutiami ÚRSO a Prevádzkovým poriadkom SEPS. V prípade, že bude 
v dobe platnosti tejto Zmluvy platný nový Prevádzkový poriadok SEPS, ktorý bude 
v rozpore s dikciou tejto Zmluvy, zaväzujú sa obe zmluvné strany po vzájomnej dohode 
uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, ktorý túto Zmluvu zosúladí s platným Prevádzkovým 
poriadkom SEPS. 

3) Terminológia a odborné pojmy používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona, 
vykonávacích predpisov a platného Prevádzkového poriadku SEPS, ktorý bol vydaný 
ako rozhodnutie ÚRSO a zverejnený na internetovej stránke Prevádzkovateľa PS 
www.sepsas.sk. 
 
 

Článok II 
Predmet Zmluvy 

1) Predmetom plnenia tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodať Prevádzkovateľovi PS 
zmluvne dohodnuté množstvo elektriny na krytie strát v prenosovej sústave (ďalej len 
v „PS“) a/alebo pre vlastnú spotrebu elektrických staníc (ďalej len „ES“) a záväzok 
Prevádzkovateľa PS uhradiť Dodávateľovi zmluvne dohodnutú cenu za dodávku 
elektriny v súlade s akceptovanou ponukou, ktorú Dodávateľ zaslal do výberového 
konania na nákup elektriny na krytie strát v PS a pre vlastnú spotrebu ES pre rok 2013.  
 

2) Podľa podmienok tejto Zmluvy bude elektrina dodávaná na základe jednotlivých 
kontraktov (kontraktom pre účely tejto Zmluvy sa rozumie objednávka na základe 
výsledkov príslušného výberového konania), ktoré sú zaevidované v informačnom 
systéme Damas Energy (ďalej len „IS Prevádzkovateľa PS“) a definujú objednané 
množstvá elektriny v MW, a k nim prislúchajúce ceny pre každú obchodnú hodinu 
daného obdobia v súlade s výsledkami výberového konania (ďalej len „Kontrakt“).  
 

3) Objednávka na dodávku elektriny na krytie strát v PS a pre vlastnú spotrebu ES na rok 
2013 tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 
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Článok III 
Podmienky plnenia 

1) Miestom dodávky elektriny je PS SR. 

2) V rámci denného odsúhlasovania dodávky elektriny zašle Splnomocnenec pre 
komunikáciu - Denné odsúhlasovanie hodnôt Prevádzkovateľa PS prostredníctvom IS 
Prevádzkovateľa PS Dodávateľovi najneskôr do 9:30 dňa D-1 denné hodinové hodnoty 
diagramu dodávky elektriny na krytie strát v PS (nominuje sa na EIC kód pre straty: 
24Y-SEPS-STRATYI, ďalej len „EIC kód pre straty“) a na dodávky elektriny pre vlastnú 
spotrebu ES (nominuje sa na EIC kód pre vlastnú spotrebu: 24Y-SEPS-VLSP—T, ďalej 
len EIC kód pre VS), ktoré boli zmluvne dohodnuté v IS Prevádzkovateľa PS.  

3) V prípade, že sumárne hodinové hodnoty diagramu dodávky elektriny na krytie strát v 
PS (nominuje sa na EIC kód pre straty) a dodávky elektriny pre vlastnú spotrebu ES 
(nominuje sa na EIC kód pre VS) zaslané Prevádzkovateľom PS sú v súlade s hodnotami 
pre príslušné časové obdobie, ktoré boli zmluvne dohodnuté v IS Prevádzkovateľa PS, 
Dodávateľ sa zaväzuje potvrdiť akceptáciu denného diagramu v IS Prevádzkovateľa PS 
najneskôr do 10:00 hodiny dňa D-1. 

4) V prípade, že sumárne hodinové hodnoty diagramu dodávky elektriny na krytie strát v 
PS (nominuje sa na EIC kód pre straty) a dodávky elektriny  pre vlastnú spotrebu ES 
(nominuje sa na EIC kód pre VS) zaslané Prevádzkovateľom PS nie sú zhodné s 
hodnotami, ktoré boli zmluvne dohodnuté v rámci platných Kontraktov, Dodávateľ má 
právo neodsúhlasiť hodnoty zaslané v rámci tohto denného odsúhlasenia a 
Prevádzkovateľ PS je povinný bezodkladne upraviť sumárne hodinové hodnoty 
diagramu dodávky elektriny na krytie strát v PS (nominuje sa na EIC kód pre straty) a 
dodávky elektriny pre vlastnú spotrebu ES (nominuje sa na EIC kód pre VS) na hodnoty 
rovné hodnotám, ktoré boli zmluvne dohodnuté v rámci platných Kontraktov. Dodávateľ 
je povinný toto odsúhlasenie diagramov potvrdiť najneskôr do 10:30 hodiny dňa D-1. 

5) Dodávateľ aj Prevádzkovateľ PS súhlasia, aby systém automaticky potvrdil diagram 
zaslaný Dodávateľovi v prípade, ak diagram nebude potvrdený Dodávateľom podľa ods. 
3) tohto článku. Automatické potvrdenie je možné iba v súlade s hodnotami v rámci 
platných Kontraktov, Dodávateľ takto potvrdený diagram akceptuje a tieto hodnoty sa 
stávajú potvrdenými zmluvnými hodnotami. 

6) V prípade, že deň D alebo deň (dni) nasledujúci (nasledujúce) po dni D je sobota, nedeľa 
alebo deň pracovného pokoja, má Prevádzkovateľ PS právo v tom istom termíne uplatniť 
postup popísaný v tomto článku aj na tieto dni vopred. 

7) Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Dodávateľ aj Prevádzkovateľ PS vyhlasujú, že 
denné odsúhlasovanie dodávky elektriny v zmysle tohto článku sa uskutočňuje výlučne 
za účelom rozdelenia rozsahu dodávky elektriny na dodávku elektriny na krytie strát v 
PS a elektriny pre vlastnú spotrebu ES podľa potrieb Prevádzkovateľa PS a nezakladá 
právo žiadnej zo zmluvných strán odmietnuť dodávku elektriny v množstve 
zodpovedajúcom sume platných Kontraktov.   
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Článok IV 
Postup komunikácie s OKTE, a. s. 

1) Zmluvné strany odošlú hodnoty diagramu dodávky elektriny na krytie strát v PS 
(nominuje sa na EIC kód pre straty) a dodávky elektriny pre vlastnú spotrebu ES 
(nominuje sa na EIC kód pre VS) potvrdené podľa článku III tejto Zmluvy do 
informačného systému OKTE, a. s. (ďalej len „ISZO“) stanovenou formou a v 
stanovenom termíne podľa Prevádzkového poriadku OKTE, a. s. 

2) V prípade, ak potvrdené hodnoty Dodávateľ nezašle do ISZO, je Dodávateľ povinný 
uhradiť Prevádzkovateľovi PS všetky náklady za spôsobenú odchýlku do výšky zmluvne 
dohodnutej dodávky elektriny, ktoré boli zmluvne dohodnuté v IS Prevádzkovateľa PS. 

3) V prípade, že deň D alebo deň (dni) nasledujúci (nasledujúce) po dni D je sobota, nedeľa 
alebo deň pracovného pokoja, má Prevádzkovateľ PS právo v tom istom termíne uplatniť 
postup popísaný v tomto článku aj na tieto dni vopred. 

4) V prípade nedostupnosti IS Prevádzkovateľa PS môže Prevádzkovateľ PS, po vzájomnej 
dohode s Dodávateľom, zaslať e-mailom na odsúhlasenie denný diagram vo formáte .xls. 

5) Ak zmluvné strany zašlú rozdielne denné diagramy do ISZO, a ani do uzávierky dennej 
registrácie diagramov nebudú odstránené rozdiely po párovaní, zmluvná strana, ktorá 
odovzdala denný diagram rozdielny oproti dohodnutému a odsúhlasenému diagramu 
podľa článku III tejto Zmluvy, sa zaväzuje druhej zmluvnej strane uhradiť všetky 
náklady za spôsobenú odchýlku do výšky zmluvne dohodnutej dodávky elektriny, ktoré 
boli zmluvne dohodnuté v IS Prevádzkovateľa PS. 

 

Článok V 
Zábezpeka 

1) Dodávateľ je povinný zložiť Prevádzkovateľovi PS zábezpeku podľa podmienok 
uvedených v Prílohe č.2 tejto Zmluvy, najneskôr do 5 pracovných dní po doručení výzvy 
zo strany Prevádzkovateľa PS na uzavretie Zmluvy. Táto výzva bude obsahovať 
výsledky výberového konania a návrh Zmluvy. Zábezpeka môže byť uskutočnená jednou 
z nasledujúcich možností, alebo ich kombináciou: 
 

a) zložením hotovosti na bankový účet Prevádzkovateľa PS s uvedením variabilného 
symbolu, ktorým je IČO Dodávateľa. O zložení hotovosti Dodávateľ bezodkladne 
informuje e-mailom na adresy splnomocnencov pre platobné vzťahy a záruku na 
strane Prevádzkovateľa PS, uvedené v Prílohe č.3 tejto Zmluvy; 

b) odovzdaním bankovej záruky vystavenej bankou s bankovou licenciou v SR 
s priznaným dlhodobým credit ratingom minimálne na úrovni BBB+ (S&P), resp. 
Baa1 (Moody´s), s dobou platnosti minimálne v zmysle ods. 2) tohto článku 
Prevádzkovateľovi PS. Spolu s bankovou zárukou Dodávateľ predloží potvrdenie 
banky, ktorá vystavila bankovú záruku, o jej credit ratingu. V prípade bankovej 
záruky vystavenej v cudzom jazyku Dodávateľ predloží s originálom aj úradný 
preklad bankovej záruky do slovenského jazyka; 
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2) Zábezpeka podľa ods. 1) tohto článku musí byť platná minimálne jeden kalendárny 
mesiac po poslednom dni dodávky elektriny v rámci všetkých platných Kontraktov.  

3) Prevádzkovateľ PS je oprávnený čerpať zábezpeku v prípade porušenia akýchkoľvek 
záväzkov Dodávateľa vzniknutých na základe tejto Zmluvy voči Prevádzkovateľovi PS. 
Prevádzkovateľ PS je povinný oznámiť Dodávateľovi čerpanie zábezpeky s oznámením 
dôvodu tohto čerpania v pracovný deň nasledujúci po dni čerpania. 

4) V prípade čerpania zábezpeky podľa ods. 3) tohto článku je Dodávateľ povinný doplniť 
zábezpeku do výšky podľa ods. 1) tohto článku najneskôr do 3 pracovných dní od 
oznámenia Prevádzkovateľa PS o čerpaní zábezpeky. Porušenie tejto povinnosti sa 
pokladá za podstatné porušenie povinností plynúcich z tejto Zmluvy. 

 

Článok VI 
Cena, fakturácia a platobné podmienky 

1) Dodávateľ a Prevádzkovateľ PS sa dohodli na cene za dodanú elektrinu na krytie strát v 
PS a pre vlastnú spotrebu ES v IS Prevádzkovateľa PS. Dohodnutou cenou je 
akceptovaná ponuka, ktorú Dodávateľ zasiela do príslušného výberového konania na 
nákup elektriny na krytie strát v PS a pre vlastnú spotrebu ES. Cena je bez DPH. DPH 
bude uplatnená v zmysle platných právnych predpisov. 

2) Dodávateľ vyúčtuje Prevádzkovateľovi PS mesačne dodávky elektriny na krytie strát v 
PS a pre vlastnú spotrebu ES. Základným podkladom pre mesačné vyúčtovanie dodávok 
elektriny je zmluvne dohodnuté množstvo elektriny a cena dohodnutá v zmysle platných 
Kontraktov. Symboly pre platby sú určené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 

3) Dodávateľ vystaví a odošle Prevádzkovateľovi PS faktúru za celkovú dodávku elektriny 
za príslušný mesiac, a to najneskôr do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. 
Faktúra bude obsahovať vyúčtovanie ceny zvlášť za dodávku elektriny na krytie strát v 
PS a k tomu prislúchajúcu DPH a zvlášť za dodávku elektriny pre vlastnú spotrebu ES 
a k tomu prislúchajúcu DPH. Splatnosť faktúry je stanovená na 14 kalendárnych dní od 
dátumu jej odoslania faxom, resp. e-mailom na adresy uvedené v Prílohe č. 3 tejto 
Zmluvy – Splnomocnenci pre komunikáciu- Platobné vzťahy a zábezpeku. Originál 
faktúry bude Prevádzkovateľovi PS súčasne zaslaný poštou na adresu jeho sídla 
doporučenou poštou. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, alebo deň 
pracovného pokoja, posúva sa dátum splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň. 
Faktúra musí byť vystavená v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že faktúra 
nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti je Prevádzkovateľ oprávnený vrátiť ju 
dodávateľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a 
nová lehota splatnosti začne plynúť doručením novej faktúry. 

4) Platby za dodávky elektriny sú uhrádzané bezhotovostne. Za deň úhrady sa považuje deň 
pripísania platby na účet Dodávateľa. 

5) Prevádzkovateľ PS je oprávnený reklamovať faktúru z dôvodu nesprávne uvedeného 
množstva, alebo ceny elektriny vystavenú Dodávateľom písomne poštou, alebo na číslo 
faxu uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy - Splnomocnenci pre komunikáciu podľa 
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dôvodu reklamácie. Pri reklamácii faktúry je Dodávateľ povinný do 20 kalendárnych dní 
od doručenia reklamácie poskytnúť písomné vyjadrenie Prevádzkovateľovi PS 
o oprávnenosti reklamácie. Pri oprávnenej reklamácii faktúry je Dodávateľ povinný do 
20 kalendárnych dní od doručenia reklamácie vystaviť opravnú faktúru, v súlade 
s platným zákonom o DPH. Dodávateľ zašle Prevádzkovateľovi PS opravnú faktúru 
faxom najneskôr v nasledujúci pracovný deň po jej vyhotovení. Originál opravnej 
faktúry bude Prevádzkovateľovi PS súčasne zaslaný poštou na adresu jeho sídla 
doporučenou poštou. Lehota splatnosti opravnej faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa 
jej doručenia. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, alebo deň pracovného 
pokoja, posúva sa dátum splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň. 

6) Obe zmluvné strany budú postupovať pri plnení predmetu Zmluvy v súlade so zákonom 
o spotrebnej dani z elektriny.  

 
Článok VII 

Zmluvný úrok z omeškania 

1) Za každý začatý deň omeškania splatnej platby podľa tejto Zmluvy je Dodávateľ 
oprávnený fakturovať úrok z omeškania z dlžnej čiastky, ktorého výška sa pravidelne 
stanovuje prvý pracovný deň každého kalendárneho mesiaca roku platnosti tejto Zmluvy 
vo fixnej výške 1M EURIBOR + 2 % p. a. (pri 360-dňovom účtovnom roku) s 
platnosťou na obdobie tohoto mesiaca. Úrok z omeškania je splatný do 15 kalendárnych 
dní od odoslania jeho vyúčtovania faxom na faxové číslo uvedené v Prílohe č. 3 tejto 
Zmluvy - Splnomocnenci pre komunikáciu, za predpokladu jeho súčasného odoslania 
doporučenou poštou na adresu Prevádzkovateľa PS.  

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 VIII 
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). 

 
 

Článok IX 
Riešenie sporov 

1) Riešenie sporov sa riadi podľa ustanovení Prevádzkového poriadku SEPS.  
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Článok X 
Komunikácia 

1) Splnomocnenci oboch zmluvných strán pre komunikáciu uvedení v Prílohe č. 3 tejto 
Zmluvy - 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) Dodávateľ aj Prevádzkovateľ PS sú oprávnení nahrávať telefónne hovory realizované 
medzi splnomocnencami pre komunikáciu na strane Prevádzkovateľa PS podľa Prílohy 
č. 3 tejto Zmluvy a Splnomocnencami pre komunikáciu na strane Dodávateľa. 

4) Dodávateľ súhlasí s tým, aby tieto nahrávky telefónnych hovorov medzi 
Prevádzkovateľom PS a Dodávateľom, ktoré realizuje a archivuje Prevádzkovateľ PS, 
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. Dodávateľ je oprávnený postupovať 
obdobným spôsobom podľa ustanovení tohto odseku. 

 

Článok XI 
Platnosť Zmluvy a ukončenie Zmluvy 

1) Táto Zmluva sa uzatvára na obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013. Táto Zmluva 
nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  

2) Platnosť tejto Zmluvy zaniká dohodou oboch zmluvných strán, výpoveďou, odstúpením 
od Zmluvy alebo uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.  

3) Výpovedná lehota pri výpovedi tejto Zmluvy je 60 kalendárnych dní a začína plynúť odo 
dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. V prípade výpovede 
Zmluvy zo strany Dodávateľa, okrem prípadov uvedených v ods. 4) tohto článku 
zábezpeka prepadá v prospech Prevádzkovateľa PS. 

4) Táto Zmluva môže byť vypovedaná zo strany Dodávateľa, ak: 
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a) Prevádzkovateľ PS napriek opakovanému písomnému upozorneniu neplní povinnosti 
podľa tejto Zmluvy. 
 

b) Prevádzkovateľ PS odmietne uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, vyplývajúci zo zmeny 
Zákona, vykonávacích predpisov, Rozhodnutia ÚRSO alebo Prevádzkového 
poriadku SEPS. 

5) Táto Zmluva môže byť vypovedaná zo strany Prevádzkovateľa PS, ak: 

a) Dodávateľ napriek opakovanému písomnému upozorneniu neplní povinnosti podľa 
tejto Zmluvy. 
 

b) Dodávateľ odmietne uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, vyplývajúci zo zmeny Zákona, 
vykonávacích predpisov, Rozhodnutia ÚRSO alebo Prevádzkového poriadku SEPS. 

6) Ak bude Zmluva vypovedaná z dôvodu neplnenia zmluvných povinností Dodávateľa, 
Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť všetky zvýšené náklady na obstaranie elektriny, ktoré 
vzniknú Prevádzkovateľovi PS. 

7) Výpoveď musí byť uskutočnená písomne a musí byť zaslaná doporučeným listom druhej 
zmluvnej strane na adresu jej sídla. 

8) V prípade, že výpoveď tejto Zmluvy podaná jednou zo zmluvných strán sa nedala 
doručiť druhej zmluvnej strane, považuje sa za deň doručenia tejto výpovede 3. pracovný 
deň nasledujúci po jej prvom odoslaní doporučenou poštou adresátovi.  

9) Prevádzkovateľ PS môže v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou 
zmluvnou stranou odstúpiť od Zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa 
považuje najmä: 

a) Dodávateľ nemá platnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky s účinnosťou na rovnakú dobu 
ako je účinnosť tejto Zmluvy alebo má pozastavenú registráciu podľa zmluvy 
o zúčtovaní odchýlky, 

b) Dodávateľ nesplnil povinnosť podľa článku V tejto Zmluvy. 

10) V prípade výpovede podľa ods. 5) tohto článku, alebo odstúpenia od Zmluvy podľa ods. 
9) tohto článku, zábezpeka prepadá v prospech Prevádzkovateľa PS. Tým nie je dotknutá 
povinnosť Dodávateľa uhradiť Prevádzkovateľovi PS všetky škody, súvisiace s plnením 
tejto Zmluvy.  

11) Odstúpenie oprávnenej zmluvnej strany od tejto Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia 
druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. Odstupujúca zmluvná strana má právo na 
úhradu všetkých nákladov spojených s predčasným ukončením tejto Zmluvy ako aj na 
náhradu škody, ktorá tým vznikla, a druhá zmluvná strana je povinná tieto vyčíslené 
náklady a škody uhradiť do 14 dní od odoslania faktúry faxom. 

12) Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje prípadné vzájomné záväzky vysporiadajú 
najneskôr do 30 dní po právoplatnom ukončení tejto Zmluvy. 
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Článok XII 
Záverečné ustanovenia 

1) V záujme nevyhnutnej koordinácie činnosti, pre ktorú bola táto Zmluva uzatvorená, 
budú obe zmluvné strany spolupracovať a vzájomne si poskytovať pre tento účel 
potrebné informácie. 

2) Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená previesť práva a povinnosti vyplývajúce 
z tejto Zmluvy na tretí subjekt. 

3) Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce Prílohy: 

 

Príloha č. 1 Objednávka na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre 
vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2013 

Príloha č. 2 Stanovenie veľkosti zábezpeky na nakontrahované množstvo pásmovej 
dodávky elektriny 

Príloha č. 3 Splnomocnenci pre komunikáciu  
Príloha č. 4 Symboly pre platby 

4) 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. 

5) Nakoľko spoločnosť SEPS, a.s. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len „zákon o slobodnom 
prístupe k informáciám“), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že informácie o 
Zmluve budú zverejnené spôsobom uvedeným v ust. § 5a ods. 3 zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám a v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 498/2011 Z.z., ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a 
náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. 

6) Ak preukázateľne poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosť, uvedenú v ods. 4) 
tohto článku, je povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane za každé porušenie tejto 
povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 7 000 EUR. 

7) Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú prekonané novou právnou úpravou zaväzujú 
sa obe zmluvné strany dotknuté ustanovenia 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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8) V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným, nemá to vplyv na 
platnosť tejto Zmluvy. Obe zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť dodatkom k tejto 
Zmluve predmetné ustanovenie, ustanovením ktoré sa svojím znením najviac priblíži 
účelu, ktorý mali obe zmluvné strany na mysli pri formulovaní tejto Zmluvy. 

9) Ustanovenia o ochrane informácií, náhrade škody,  zmluvných pokutách, a riešení sporov 
zostávajú v platnosti ešte tri roky po skončení účinnosti tejto Zmluvy. 

10) Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch 
rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.  

11) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 
vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich 
zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto 
zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním 
súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy. 

 
 

Dátum:  Dátum: 
 
 

Prevádzkovateľ PS  Dodávateľ 
   
 
     

..........................................                                                  .......................................... 
Ing. Ján Horkovič    
predseda predstavenstva      
 
 
 
    
..........................................                                                    .........................................  
Ing. Igor Grošaft  
podpredseda predstavenstva                                              
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Príloha č. 1 
Objednávka na nákup elektriny na krytie strát v PS a pre vlastnú spotrebu 

elektrických staníc pre rok 2013 

                   Typ pásmovej dodávky 

Trvanie 
pásmovej 
dodávky 

(h) 

Dodávaný 
výkon 
(MW) 

Dodávané 
množstvo 
(MWh) 

Cena 
(EUR/MWh) 

Celková 
cena 

dodávky 
(EUR) 

A B C D E 

I Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.1.2013 0:00 do 31.12.2013 24:00 8760         

II Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.1.2013 0:00 do 31.03.2013 24:00 2159         

III Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.7.2013 0:00 do 30.09.2013 24:00 2208 

  
      

IV Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.10.2013 0:00 do 31.12.2013 24:00 2209         

V Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.1.2013 0:00 do 31.01.2013 24:00 744         

VI Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.2.2013 0:00 do 28.02.2013 24:00 672         

VII Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.3.2013 0:00 do 31.03.2013 24:00 743     

VIII Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.4.2013 0:00 do 30.04.2013 24:00 720         

IX Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.5.2013 0:00 do 31.05.2013 24:00 744         

X Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.6.2013 0:00 do 30.06.2013 24:00 720     

XI Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.7.2013 0:00 do 31.07.2013 24:00 744         

XII Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.8.2013 0:00 do 31.08.2013 24:00 744     

XIII Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.9.2013 0:00 do 30.09.2013 24:00 720         

XIV Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.10.2013 0:00 do 31.10.2013 24:00 745         

XV Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.11.2013 0:00 do 30.11.2013 24:00 720     

XVI Pásmová dodávka denne od 0:00 do 24:00 v termíne 
od 1.12.2013 0:00 do 31.12.2013 24:00 744         

 

_______________________                                               ________________________ 

podpis štatutárneho zástupcu                                               podpis štatutárneho zástupcu         
Prevádzkovateľa PS              Dodávateľa 

Príloha č.1 bude vyplnená po vyhodnotení výberového konania 
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Príloha č. 2 
Stanovenie veľkosti zábezpeky na nakontrahované množstvo pásmovej 

dodávky elektriny 

 

1. Výška zábezpeky sa určí ako súčin 5 EUR a množstva nakontrahovanej elektriny 
v MWh po akceptácii, poprípade čiastočnej akceptácii ponuky zaslanej 
Prevádzkovateľom PS podľa Prílohy č.1 tejto Zmluvy. 

2. Pre úpravu výšky zábezpeky bude ako referenčná hodnota považovaná cena  produktu 
EEX Phelix Baseload Futures Year Cal-13“Settlement Price“ platná v deň ukončenia  
podávania ponúk do VK, na základe ktorého bola uzavretá táto Zmluva. 

3. Každý prvý pracovný deň v mesiacoch nasledujúcich po podpise tejto Zmluvy, 
posledný krát 1.11.2012, Prevádzkovateľ PS vykoná porovnanie ceny produktu EEX 
Phelix Baseload Futures Year Cal-13“Settlement Price“ s referenčnou hodnotou 
uvedenou v odseku 2. 

4. V prípade, že cena podľa odseku 3 v príslušnom mesiaci je vyššia ako cena podľa 
odseku 2, je Dodávateľ povinný navýšiť zábezpeku o sumu rovnajúcu sa rozdielu ceny 
podľa odseku 3 a ceny podľa odseku 2, zaokrúhleného na celé číslo nadol a 
vynásobeného množstvom nakontrahovanej elektriny po akceptácii, poprípade 
čiastočnej akceptácii ponuky zaslanej Prevádzkovateľom PS podľa Prílohy č.1 tejto 
Zmluvy, zníženú o už zrealizované navýšenia zábezpeky. 

5. Splnomocnenec pre komunikáciu - Zmluvné vzťahy na strane Prevádzkovateľa PS 
upozorní e-mailom Splnomocnenca pre komunikáciu Dodávateľa na povinnosť 
navýšiť zábezpeku. Dodávateľ je povinný navýšiť zábezpeku najneskôr do 10 
pracovných dní po upozornení Prevádzkovateľom PS. 
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Príloha č. 3 
Splnomocnenci pre komunikáciu 

Splnomocnenci pre komunikáciu -  Platobné vzťahy a  zábezpeku 

Na strane Prevádzkovateľa PS 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

vedúca odboru 
platobných vzťahov, 
TR a RM 

Ing. Zuzana 
Debnárová 

+421 2 5069 2700 

+421 2 5341 0134 
zuzana.debnarova@sepsas.sk 

ekonóm 
financovania 

Ing. Zuzana 
Jurkovičová 

+421 2  5069 2212 

+421 2 5341 0134 
zuzana.jurkovicova@sepsas.sk 

ekonóm 
financovania – 
zasielanie faktúr 

Ing. Soňa 
Štefanková 

+421 2  5069 2177 

+421 2 5056 2312 
sona.stefankova@sepsas.sk 

ekonóm 
financovania – 
zasielanie faktúr 

Martina Víteková 
+421 2  5069 2466 

+421 2 5069 2312 
martina.vitekova@sepsas.sk 

Na strane Dodávateľa: 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

    

    

 

Splnomocnenec pre komunikáciu -Denné odsúhlasovanie diagramov  

Na strane Prevádzkovateľa PS: 

funkcia meno nahrávaný 
telefón/fax 

E-mail 

vedúca odboru 
obchodný dispečing 

Ing. Michaela 
Kečkéšová 

+421 2 5069 2441 
+421 2 5069 2051 

michaela.keckesova@sepsas.sk 

dispečer obchodného 
dispečingu 

Jaroslava 
Chocholová 

+421 2  5069 2441 
+421 2 5069 2051 

jaroslava.chocholova@sepsas.sk 

dispečer obchodného 
dispečingu 

Ing. Igor Šulc +421 2 5069 2441 
+421 2 5069 2051 

igor.sulc@sepsas.sk 
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Na strane Dodávateľa: 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

    

    

 

Splnomocnenec pre komunikáciu -– Výberové konania, mesačné vyhodnotenie a kontrola 

Na strane Prevádzkovateľa PS: 

funkcia meno nahrávaný 
telefón/fax 

E-mail 

vedúca odboru 
obchodný dispečing 

Ing. Michaela 
Kečkéšová 

+421 2 5069 2441 
+421 2 5069 2051 

michaela.keckesova@sepsas.sk 

dispečer obchodného 
dispečingu 

Jaroslava 
Chocholová 

+421 2  5069 2441 
+421 2 5069 2051 

jaroslava.chocholova@sepsas.sk 

dispečer obchodného 
dispečingu 

Ing. Igor Šulc +421 2 5069 2441 
+421 2 5069 2051 

igor.sulc@sepsas.sk 

Na strane Dodávateľa: 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

    

    

    

Splnomocnenci  pre komunikáciu  - Zmluvné vzťahy 

Na strane Prevádzkovateľa PS 

funkcia meno telefón/fax E-mail 

vedúca odboru 
zmluvných vzťahov 

Ing. Helena 
Melegová +421 2 5069 2116 helena.melegova@sepsas.sk 

ekonóm obchodnej 
činnosti Ing. Jozef Lovíšek +421 2 5069 2456 jozef.lovisek@sepsas.sk 

ekonóm obchodnej 
činnosti 

Ing. Božena 
Karabová +421 2 5069 2453 bozena.karabova@sepsas.sk  

 

 

mailto:bozena.karabova@sepsas.sk�
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Na strane Dodávateľa: 

funkcia meno telefón/fax E-mail 
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 Príloha č. 4 
Symboly pre platby 

 

 

Pre úhrady platieb tieto symboly:   

 

Variabilné symboly (VS):               

Úhrada          číslo faktúry 

Úrok z omeškania číslo faktúry 

Zloženie zábezpeky                                                                       IČO Dodávateľa 

 

Konštantné symboly (KS): 

Úhrada                              308              

Úrok z omeškania                                                               058  

 

Špecifický symbol (ŠS):                                                                  
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