
Číslo Zmluvy Dodávateľa:  
Číslo Zmluvy Prevádzkovateľa PS: 
 
 

Rámcová zmluva 
o dodávke negarantovanej regulačnej elektriny na rok 2013 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

    medzi 
 

Obchodné meno:     
Sídlo:       
 
IČO:                 
DIČ:    
IČ pre DPH:       
IČ SDE (spotrebná daň z elektriny):  
Menom spoločnosti koná:    
         
Bankové spojenie:      
Číslo účtu:      
IBAN:       
BIC(SWIFT):      
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........., Oddiel: ........, Vložka č. ...... 
 
(ďalej len „Dodávateľ“) 

a 
 

Obchodné meno:   Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Sídlo:   Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, SR 
 
IČO:   35 829 141 
DIČ:   2020261342 
IČ pre DPH:   SK2020261342 
IČ SDE (spotrebná daň z elektriny): SK 52000800009 
Menom spoločnosti koná:    Ing. Miroslav Stejskal, predseda predstavenstva  

   Ing. Michal Pokorný, podpredseda predstavenstva  
 
Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. Bratislava 
Číslo účtu:   2620191900/1100 
IBAN:   SK30 1100 0000 0026 2019 1900 
BIC(SWIFT):   TATRSKBX 
 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Číslo účtu:   0179562264/0900 
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IBAN:   SK09 0900 0000 0001 7956 2264 
BIC (SWIFT):   GIBASKBX 
 
Bankové spojenie:   VÚB, a. s.  
Číslo účtu:    2382397857/0200 
IBAN:    SK69 0200 0000 0023 8239 7857 
BIC (SWIFT):     SUBASKBX 
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava 1  Oddiel: Sa, Vložka č.: 
2906/B 
 
(ďalej len „Prevádzkovateľ PS“) 
 
 
 
 

Článok I 
Preambula 

 
 

1. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „Prevádzkovateľ PS“) je držiteľom 
povolenia na prenos elektriny na úrovni prenosovej sústavy Slovenskej republiky (ďalej len „PS 
SR“) v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „Zákon“). Prevádzkovateľ PS zabezpečuje v súlade s ustanoveniami tohto Zákona 
prevádzkovanie PS SR podľa Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel 
prevádzkovania prenosovej sústavy (v zmysle § 17 Zákona) (ďalej len „Technické podmienky“), 
v súlade so všeobecne záväznými predpismi a s medzinárodnými záväzkami a štandardmi, ktoré 
vyplývajú z členstva v ENTSO - E. Prevádzkovateľ PS tak zabezpečuje bezpečné a spoľahlivé 
prevádzkovanie elektrizačnej sústavy SR (ďalej len „ES SR“), pri dodržiavaní podmienok 
a štandardov, ktoré prijala Slovenská republika pri prepojení ES SR s ENTSO - E  a pravidiel 
medzinárodnej spolupráce. Tieto činnosti zabezpečované zo strany Prevádzkovateľa PS sú 
činnosťami regulovanými Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). 

2. Táto Zmluva sa riadi najmä platným znením: ustanoveniami Zákona, Zákona č. 250/2012 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach, Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, Nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č.317/2007 Z. z. a platnými Rozhodnutiami ÚRSO. Ďalej 
Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa PS SEPS, a.s., (ďalej len „Prevádzkový poriadok“), 
Technickými podmienkami prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy 
(ďalej len „Technické podmienky“), s pravidlami informačného systému Damas Energy (ďalej len 
„Damas Energy“), (ďalej spoločne len „Pravidlá“).  

3. V zmysle § 37, ods. (4), písm. b), Zákona, Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len 
„OKTE, a.s.“) vykonáva zúčtovanie odchýlok. OKTE, a.s. je povinný, v súlade s § 37, ods. (6), 
písm. e) Zákona na základe údajov, poskytnutých prevádzkovateľom prenosovej sústavy 
zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie regulačnej elektriny. Na základe tohto ustanovenia majú 
OKTE, a. s. a  Prevádzkovateľ PS uzatvorenú zmluvu, ktorej predmetom je povinnosť 
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Prevádzkovateľa PS poskytovať údaje o vyhodnotení objemu a ocenenia dodávok regulačnej 
elektriny OKTE, a.s. na účely ich zúčtovania a finančného vysporiadania, a na základe tohto 
ustanovenia má OKTE, a.s. povinnosť uhrádzať Dodávateľom negarantovanú regulačnú elektrinu 
obstaranú Prevádzkovateľom PS v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.  

 
 

Článok II 
Použité pojmy a skratky 

 
 

1. Terminológia a odborné pojmy používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona, 
vyhlášok MH SR, rozhodnutí ÚRSO, Prevádzkového poriadku, Technických podmienok a z 
dokumentácie Damas Energy. 

 
Damas Energy Obchodný informačný systém Prevádzkovateľa PS, 

ktorý  umožňuje, okrem iných procesov,  realizáciu 
aukcie negarantovanej regulačnej elektriny (NRE) 
a vyhodnotenie obstaranej NRE. 

 
Dispečerská dokumentácia Dispečerský denník, nahrávky dispečerských hovorov 

a dáta v riadiacom systéme. 
 
Dispečerský denník  Dokument vedený v písomnej forme dispečerskou 

službou Prevádzkovateľa PS, do ktorého sú 
zaznamenané prevádzkové udalosti. 

 
Dispečing Prevádzkovateľa PS             Dispečerské pracovisko Prevádzkovateľa PS. 
 
Dispečing  Dispečerské pracovisko Dodávateľa. 
 
ES SR  Elektrizačná sústava SR. 
 
NRE                                             Negarantovaná regulačná elektrina je regulačná elektrina 

dodaná za podmienok definovaných kapitolou 
Prevádzkového poriadku „Dodávka negarantovanej 
regulačnej elektriny pri ohrození prevádzkyschopnosti ES 
SR“. 

 
Odovzdávacie miesto NRE Hranica medzi systémami zahraničnej PS a  

Prevádzkovateľa  PS   zo  zahraničia     na spojovacích 
vedeniach 220 a 400 kV, resp. miestom pripojenia 
Dodávateľa a ES SR, pričom toto miesto dodávky 
elektriny je vybavené určeným meradlom. 

 
 PS      Prenosová sústava. 
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       T Čas ukončenia podávania ponúk do aukcie na dodávku 

NRE. 
 

Zdrojová oblasť Regulačná oblasť, z ktorej je dodávaná regulačná 
elektrina. 

 
 

Článok III 
Predmet Zmluvy 

 
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je dodávka regulačnej elektriny formou  dodávky NRE Dodávateľom v 
objeme, rozsahu a čase stanovenom v rámci konkrétneho obchodného prípadu, dohodnutého 
podľa článku IV tejto Zmluvy, za podmienok dohodnutých touto Zmluvou. Poskytovanie NRE 
prebieha za podmienok stanovených touto Zmluvou a podľa Prevádzkového poriadku, kapitoly 
„Dodávka negarantovanej regulačnej elektriny pri ohrození prevádzkyschopnosti ES SR”. 
Dodávka NRE prispieva k neodkladnému riešeniu nevyrovnanej výkonovej bilancie 
v elektrizačnej sústave, a tým k dodržaniu prevádzkovej bezpečnosti ES SR v zmysle Zákona. 

2. V prípade realizácie dodávky NRE zo zahraničia je táto elektrina odovzdávaná na vopred 
definovanom odovzdávacom mieste ES SR, podľa článku V tejto Zmluvy, a je uskutočňovaná 
dispečerom Dispečingu prevádzkovateľa príslušnej PS, z ktorej bude NRE dodaná, resp. 
dispečermi PS, cez ktoré bude uskutočnený tranzit, na základe predchádzajúcej dohody medzi 
Dodávateľom,  dispečerom Dispečingu prevádzkovateľa PS príslušného systému (zdrojovej 
oblasti dodávky NRE) a dispečerom Dispečingu SEPS, a. s.  

3. Dodávka NRE zo zahraničia sa uskutočňuje využitím TRM (Transmission reliability margin) 
príslušného cezhraničného profilu a zmenou salda na tomto profile po odsúhlasení dispečerom 
Dispečingu prevádzkovateľa susednej PS.  

4. V prípade dodávky NRE zo zariadení v rámci ES SR, je jej technická realizácia dohodnutá priamo 
s dispečerom Dispečingu SEPS, a. s. 

5. Veľkosť obstaranej/nakontrahovanej negarantovanej regulačnej elektriny je zohľadnená pri 
výpočte odchýlky v zmysle Pravidiel OKTE, a.s.. 

 
 

Článok IV 
Dodávka negarantovanej regulačnej elektriny  

a spôsob určenia ceny 
 

 
1. Dispečer Dispečingu Prevádzkovateľa PS vyhlási aukciu na dodávku NRE na každú obchodnú 

hodinu samostatne, najviac na dve hodiny nasledujúce za sebou, na ktoré je dodávka NRE 
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požadovaná. Aukcia na dodávku NRE sa riadi nasledovnými podmienkami: 
- dodávka NRE je pre celé obchodné hodiny 
- vyhlásenie aukcie najmenej 45 minút pred začiatkom prvej obchodnej hodiny 

pre ktorú je požadovaná NRE 
- definovanie minimálnej hodnoty ponuky dispečerom Dispečingu 

Prevádzkovateľa PS 
- vkladanie ponúk na dodávku NRE do času T, najviac však do 20 minút pred 

začiatkom prvej obchodnej hodiny, pre ktorú je požadovaná NRE 
- dispečer Dispečingu Prevádzkovateľa PS vykoná vyhodnotenie a potvrdenie 

ponúk vložených do tejto aukcie najneskôr 15 minút pred začiatkom prvej 
obchodnej hodiny, pre ktorú je požadovaná NRE 

 
Aukcia je vyhlásená prostredníctvom Damas Energy. Do tejto aukcie sa môžu prihlásiť všetky 
subjekty, ktoré majú s Prevádzkovateľom PS uzatvorenú Zmluvu a majú zriadený prístup do 
Damas Energy.  

 
2. Prevádzkovateľ PS prostredníctvom Damas Energy rozošle notifikačné e-maily a SMS správy 

dodávateľom NRE o vyhlásení a o začatí aukcie. Aukcia je otvorená dispečerom Dispečingu 
Prevádzkovateľa PS do stanoveného času T. Celá aukcia je zvyčajne otvorená len pre jeden druh 
dodávky NRE (kladnú alebo zápornú). Dispečer Dispečingu Prevádzkovateľa PS zadá druh 
dodávky NRE (kladnú alebo zápornú), pre ktorú je aukcia otvorená a definuje jej technické 
minimum. Druh dodávky NRE je zobrazený slovne, a to kladná negarantovaná regulačná 
elektrina, alebo záporná negarantovaná regulačná elektrina. Maximálna cena NRE je podľa 
Prevádzkového poriadku, kapitoly “Dodávka negarantovanej regulačnej elektriny pri ohrození 
prevádzkyschopnosti ES SR“ stanovená Rozhodnutím ÚRSO. Ak Rozhodnutie ÚRSO nebolo 
vydané, cena NRE je stanovená akceptovaním ponuky Dodávateľa, zo strany Prevádzkovateľa 
PS. 

3. Dodávateľ zadáva ponuky (bez obmedzenia ich počtu) dodávky NRE prostredníctvom Damas 
Energy, cez formulár „Ponuka dodávky negarantovanej regulačnej elektriny“: 
a) dispečer Dispečingu Prevádzkovateľa PS definuje minimálnu hodnotu ponuky Dodávateľa pre 

každú obchodnú hodinu v MWh. Ponuky môžu byť deliteľné (tzn. je možné ich akceptovať 
čiastočne), v tom prípade má Dodávateľ povinnosť definovať technické minimum, prípadne 
nedeliteľné, (tzn. je možná len akceptácia celej ponuky),  

b) objem ponúkanej dodávky NRE a jej cenu je možné samostatne zadať pre každú obchodnú 
hodinu, 

c) po uplynutí času T sa ponuka Dodávateľa stáva záväznou.   
 

4. Po zadaní ponúk budú prebiehať formálne a technické kontroly ponúk v  Damas Energy. Ide o 
tieto kontroly:  
a) či je ponuka elektronicky podpísaná, 
b) porovnanie druhu zadanej ponúkanej dodávky NRE (kladnej alebo zápornej) s druhom  

požadovanej dodávky NRE (kladnej alebo zápornej), 
c) či ponúkané množstvo presahuje definované minimálne množstvo požadované dispečerom 

v rámci vyhlásenej aukcie (podľa ods. 1. tohto článku). 
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5. Pri ponuke dodávky NRE zo zahraničia, kedy je potrebný tranzit, musí Dodávateľ zabezpečiť 
u dispečera Dispečingu príslušného/príslušných prevádzkovateľa/ov PS predbežný súhlas na 
tranzit NRE. Predbežný súhlas je potrebný dokladovať zaslaním faxu dispečerovi Dispečingu 
Prevádzkovateľa PS  do času T. 

 
6. Vyhodnotenie aukcie na NRE prebieha nediskriminačne, pričom kritériá vyhodnotenia ponúk 

v jednotlivých hodinách sú nasledovné: 
1) najnižšia ponuková jednotková cena kladnej NRE, resp. najvyššia ponuková 

jednotková cena zápornej NRE, 
2) časová známka podania ponuky NRE. 

 
7. Po skončení aukcie na dodávku NRE bude v zmysle dokumentácie Damas Energy zverejnené 

vyhodnotenie tejto aukcie, a súčasne bude Dodávateľovi v Damas Energy zaslaná správa (súčasne 
aj e-mailom a SMS) o jej vyhodnotení, a to najneskôr 15 minút  pred požadovaným začiatkom 
dodávky NRE. V prípade, ak vo vyhodnotení aukcie nebola ponuka Dodávateľa akceptovaná 
Prevádzkovateľom PS, stráca táto ponuka záväznosť podľa ods. 3.písm.c) tohto článku. 

 
8. Dodávateľ sa dopustí porušenia Zmluvy, ak bude konať v rozpore s ods. 3.písm.c) tohto článku, 

t.j. nedodrží záväznosť svojej ponuky. V tom prípade má Prevádzkovateľ PS právo postupovať 
podľa ods. 3. článku XI. 

 
9. Ostatné procesy vyhlásenia aukcie, zadávania ponúk do aukcie a vyhodnotenia aukcie sú bližšie 

popísané v dokumentácii Damas Energy, ktorá je prístupná priamo v Damas Energy.  

10. Potvrdením ponuky Dodávateľa zo strany Prevádzkovateľa PS podľa ods. 7. tohto článku je 
potvrdené uzatvorenie obchodného prípadu.  

11. Vyhodnotenie nakontrahovanej dodanej NRE z Damas Energy sprístupnené podľa ods. 1. článku 
VI bude prílohou faktúry, ktorú Dodávateľ zašle OKTE, a.s. na základe tejto Zmluvy, prípadne 
Zmluvy o zúčtovaní odchýlky a regulačnej elektriny na rok 2013 uzavretej s OKTE, a.s.  

12. Dispečer Dispečingu Prevádzkovateľa PS v prípadoch obnovenia normálneho stavu v ES SR 
(ukončenie ohrozenia prevádzkyschopnosti ES SR) môže požiadať telefonicky a následne faxom 
Dodávateľa o predčasné ukončenie dodávky kladnej NRE. Táto žiadosť musí byť faxom doručená 
Dodávateľovi najneskôr 45 minút pred hodinou na konci ktorej je požadované predčasné 
ukončenie dodávky.  

13. Potvrdením ponuky na dodávku NRE, podľa ods. 10. tohto článku, sa nevyžaduje zaslanie zmeny 
dennej prípravy prevádzky PpS v prípade dodávky NRE zo zahraničia.  

14. Prevádzkovateľ PS v prípade predčasného ukončenia dodávky kladnej RE uhradí Dodávateľovi  
celé množstvo nakontrahovanej kladnej NRE nedodanej v dôsledku predčasného ukončenia 
dodávky. Výška platby pre obchodné hodiny, v ktorej bola predčasne ukončená dodávka kladnej 
NRE bude stanovená vo výške ceny elektriny, ktorá bola nakontrahovaná. 

15. Potvrdením ponuky na dodávku NRE, podľa ods. 10. tohto článku, zo zariadení na výrobu 
elektriny v rámci ES SR sa nevyžaduje zaslanie zmeny dennej prípravy prevádzky na prvú 
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obchodnú hodinu dodávky NRE, ak vyhodnotenie ponúk vložených do aukcie bolo realizované 
neskôr ako 50 minút pred začiatkom obchodnej hodiny pre ktorú je požadovaná NRE. V takom 
prípade dispečer Dodávateľa zašle dispečerovi Prevádzkovateľa PS zmenu prípravy prevádzky na 
prvú obchodnú hodinu dodávky NRE e-mailom (súbor XLS). V prípade, že výsledok tejto aukcie 
je známy viac ako 50 minút pred začiatkom dodávky NRE, Dodávateľ zabezpečí spracovanie 
zmeny prípravy prevádzky s tým, že veľkosť poskytovaného výkonu v rámci dodávky NRE 
rozpíše do jednotlivých hodinových hodnôt diagramového bodu príslušných zariadení. Tieto isté 
časové postupy sú záväzné aj pre predčasné ukončenie obchodných prípadov. 

16. Ak vyhodnotenie ponúk vložených do aukcie bolo realizované neskôr ako 50 minút pred 
začiatkom obchodnej hodiny, pre ktorú je požadovaná NRE, Prevádzkovateľ PS následne po  
prijatí zmeny prípravy prevádzky od Dodávateľa formou e-mailu (súbor XLS) zabezpečí pre túto 
obchodnú hodinu zmenu prípravy prevádzky v Damas Energy.  

17. V prípade, že Prevádzkovateľ PS požiada o  predčasné ukončenie dodávky NRE, Dodávateľ zašle 
do IS Prevádzkovateľa PS zmenu prípravy prevádzky.  

 
 

Článok V  
Miesto a spôsob plnenia 

 
 

1. Miestom plnenia dodávky NRE zo zahraničia pre daný obchodný prípad podľa článkov III a IV 
tejto Zmluvy sú odovzdávacie miesta medzi susednou PS a ES SR. 

 
2. Miestom plnenia dodávky NRE zo zariadení na výrobu elektriny v rámci ES SR pre daný 

obchodný prípad podľa článkov III a IV tejto Zmluvy sú odovzdávacie miesta pripojenia 
Dodávateľa do ES SR. Technické množstvá realizovanej dodávky NRE sú na základe podkladov 
zaslaných Prevádzkovateľom PS OKTE, a.s. zohľadnené v zúčtovaní odchýlky Dodávateľa. 

  
3. Za záväzný obchodný prípad zo strany Prevádzkovateľa PS sa považuje informácia o vyhodnotení 

aukcie (ods. 7. článok IV tejto Zmluvy) zaslaná Dodávateľovi prostredníctvom Damas Energy pri 
rešpektovaní zmluvných záväzkov z prípadného predčasného ukončenia dodávky NRE podľa ods. 
12. a 14. v článku IV. V prípade dodávky NRE zo zahraničia, zabezpečí Dodávateľ plnenie tohto 
obchodného prípadu u príslušného dispečera Dispečingu Prevádzkovateľa PS, cez ktorého 
regulačnú oblasť bude dodávka uskutočňovaná. 

 
4. Dodávka NRE (pri dodávke zo zahraničia) je realizovaná po odsúhlasení  dispečera Dispečingu  

Prevádzkovateľa a dispečera Dispečingu príslušnej PS, z ktorej regulačnej oblasti bude dodávka 
uskutočňovaná, a to zmenou salda cezhraničných výmen na príslušnú obchodnú hodinu na 
príslušnom cezhraničnom profile (odovzdávacom mieste). Dispečingy Prevádzkovateľa PS 
a príslušnej PS,  z ktorej je dodávaná NRE, zabezpečia potvrdenie zmeny plánovaného salda pri 
začatí i pri ukončení dodávky NRE u príslušného dispečera Dispečingu Prevádzkovateľa PS, cez 
ktorého regulačnú oblasť bude dodávka uskutočňovaná. 

 
5. Splnením záväzku z jednotlivého obchodného prípadu pri dodávke zo zahraničia sa rozumie, keď 
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dodávka NRE je realizovaná a saldo cezhraničných výmen je zmenené najneskôr 10 minút pred 
časom  zahájenia dodávky dohodnutej pre daný obchodný prípad vo výške a na dobu dohodnutú 
v tomto obchodnom prípade. 

 
 
 

Článok VI  
Vyhodnotenie plnenia a zúčtovania 

nakontrahovanej negarantovanej regulačnej elektriny 
 

1. Prevádzkovateľ PS sa zaväzuje vyhodnotiť nasledujúci pracovný deň najneskôr do 13:00 hod, 
množstvo nakontrahovanej NRE spolu s ocenením a poskytnúť tieto údaje Dodávateľovi za každú 
obchodnú hodinu dodávky NRE v štvrťhodinovom rozlíšení. Vyhodnotenie nakontrahovanej NRE 
Prevádzkovateľ PS sprístupní Dodávateľovi v Damas Energy.  

2. Vyhodnotenie nakontrahovanej dodanej NRE Prevádzkovateľ PS  zasiela OKTE, a.s. v zmysle 
Pravidiel OKTE, a.s. Vyhodnotenie nakontrahovanej dodanej i nedodanej kladnej NRE pri 
predčasnom ukončení dodávky Prevádzkovateľ PS sprístupní Dodávateľovi v Damas Energy. 

3. V prípade predčasného ukončenia dodávky kladnej NRE bude pre účely vyhodnotenia odchýlok 
objem dodanej kladnej NRE v príslušných hodinách, pre ktoré bola dodávka kladnej NRE 
predčasne ukončená, nulový. 

4. Vyhodnotenie objemu regulačnej elektriny sa vykonáva s presnosťou na tri desatinné miesta za 
 každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení. Ocenenie regulačnej elektriny sa vykonáva s 
presnosťou na štyri desatinné miesta. V prípade nedostupnosti Damas Energy na strane 
Prevádzkovateľa PS zašle Prevádzkovateľ PS denné vyhodnotenie e-mailom na adresu 
splnomocnencov pre Hodnotenie a kontrolu.   

5. V prípade, ak Dodávateľ nesúhlasí s  vyhodnotením podľa ods. 1. tohto článku má právo 
reklamovať tieto údaje  do 5 pracovných dní od ich sprístupnenia v Damas Energy. Reklamáciu 
uplatňuje cez Damas Energy. Prevádzkovateľ PS posúdi oprávnenosť reklamácie a vyjadrí sa 
k nej prostredníctvom Damas Energy do 6 pracovných dní od podania reklamácie. Pokiaľ 
Prevádzkovateľ PS uzná reklamáciu, alebo ju uzná čiastočne, sprístupní opravené vyhodnotenie 
v Damas Energy, a opravené vyhodnotenie nakontrahovanej dodanej NRE zašle OKTE, a.s. 
V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, postupuje sa podľa ods. 2. článku XII tejto Zmluvy.  

6. Obe zmluvné strany sa dohodli, že pre stanovenie hodnôt negarantovanej regulačnej elektriny zo 
zahraničia (v MWh), sú základom a dôkazom v prípade sporu záznamy o zmene plánovaného 
salda dohodnutých výkonov medzi PS Prevádzkovateľa PS a susednými PS dodávajúcimi NRE, 
ktoré sú evidované na Dispečingu Prevádzkovateľa PS, a Dispečingoch prevádzkovateľov PS cez 
ktorých PS bude dodávka uskutočňovaná, resp. záznamy z Dispečerskej dokumentácie 
a telefonických záznamov. V prípade skutočne nakontrahovanej negarantovanej regulačnej 
elektriny (v MWh) v rámci regulačnej oblasti Slovenska, sú v prípade sporu základom a dôkazom 
záznamy z  Damas Energy a záznamy z Dispečerskej dokumentácie. 
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7. Vyhodnotenie dodávky NRE sa uskutočňuje pre Dodávateľa ako celok. Vyhodnotenie sa 
nevykonáva na jednotlivých zariadeniach Dodávateľa, z ktorých bola dodávka NRE realizovaná. 

8. Prevádzkovateľ PS nezodpovedá za prenos dát elektronickou cestou medzi Prevádzkovateľom PS 
a Dodávateľom. Zmluvné strany sú však povinné navzájom sa bezodkladne informovať v prípade, 
ak dôjde k poruche prenosu dát, o ktorej majú vedomosť, a ktorá by mohla mať za následok 
nedodržanie záväzkov Prevádzkovateľa PS súvisiacich so sprístupnením vyhodnotenia regulačnej 
elektriny v  Damas Energy. 

 
Článok VII 

Cena 
 
 

1. Cena za celkovú nakontrahovanú NRE je pre každú obchodnú hodinu jednotlivého obchodného 
prípadu dohodnutá v EUR podľa článku IV tejto Zmluvy.  

 
2. Za dodávku NRE je pre každý obchodný prípad stanovená cena pre jednotlivé hodiny daného 

obchodného intervalu na základe ponuky podanej Dodávateľom do príslušnej aukcie (ods. 7. 
článok IV tejto Zmluvy). Dohodnutá cena v EUR je bez DPH a je hradená za každý MW 
a hodinu nakontrahovanej NRE, s prihliadnutím na záväzky vyplývajúce z predčasného 
ukončenia dodávky v zmysle ods. 12. článku IV. 

 
 

Článok VIII 
Platobné a fakturačné podmienky 

 
 

1. Platbu za nakontrahovanú dodanú NRE uhradí OKTE, a.s. Dodávateľovi na základe 
vyhodnotenia zaslaného Prevádzkovateľom PS OKTE, a.s. 

2. Platbu za nakontrahovanú nedodanú kladnú NRE pri predčasnom ukončení dodávky uhradí 
Prevádzkovateľ PS Dodávateľovi na základe vyhodnotenia sprístupneného v Damas Energy. 

3. Dodávateľ vystaví faktúru/faktúry na základe vyhodnotenia/vyhodnotení podľa ods. 1., 2. a 4. 
článku VI do 10 kalendárnych dní odo dňa sprístupnenia vyhodnotenia v Damas Energy.   

4. Faktúra musí mať náležitosti podľa Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, najmä dátum vystavenia faktúry. Na faktúre bude uvedené obchodné meno 
a sídlo OKTE, a.s. resp. Prevádzkovateľa PS tak, ako je zapísané v obchodnom registri. 
 

5. DPH bude určená podľa platnej sadzby dane ku dňu vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že 
Dodávateľ nie je registrovaný pre DPH v SR, vysporiadanie DPH sa pri fakturácii riadi platnou 
legislatívou EU. 
 

6. Dodávateľ zašle faktúru faxom a následne doporučenou poštou na adresu OKTE, a.s. (ak je 
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vystavená v zmysle odseku 1. tohto článku) resp. Prevádzkovateľa PS (ak je vystavená v zmysle 
odseku 2. tohto článku).  

 
7. Splatnosť faktúry je 9 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia OKTE, a.s. resp. 

Prevádzkovateľovi PS. Ak pripadne deň splatnosti faktúry na sobotu, nedeľu alebo deň  
pracovného pokoja,  dňom splatnosti faktúry je najbližší  nasledujúci pracovný deň. 

 
8. OKTE, a.s. resp. Prevádzkovateľ PS je oprávnený vrátiť faktúru pred dňom splatnosti bez 

zaplatenia, pokiaľ faktúra nemá povinné náležitosti  s uvedením dôvodu vrátenia. 
 
9. Dodávateľ je povinný podľa povahy chýb faktúru opraviť alebo vystaviť novú. Oprávneným 

vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry plynie 
znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry OKTE, a.s. resp. Prevádzkovateľovi PS.  

 
10. Spotrebná daň z elektriny bude vysporiadaná v zmysle platných právnych predpisov. 

 
 
 

Článok IX 
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, vo výške 1M EURIBOR + 2 % p.a. (pri 360-
dňovom účtovnom roku). Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR platného v deň 
splatnosti dlžnej platby. Úrok z omeškania je splatný do 14 kalendárnych dní od odoslania jeho 
vyúčtovania. Faktúra bude Prevádzkovateľovi PS zaslaná doporučenou poštou na adresu 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 takéto úroky boli 
uhradené, povinná ich bezodkladne vrátiť. 

 
 

Článok X 
Dôvernosť informácii 

 
 
1. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že podmienky obsiahnuté v tejto Zmluve a informácie 

poskytnuté v súvislosti s jej uzatváraním a plnením sa budú považovať za dôverné a nebudú ich 
poskytovať akejkoľvek tretej osobe, ani ich zverejňovať v priebehu trvania tejto Zmluvy a po 
dobu dvoch rokov po ukončení platnosti tejto Zmluvy. Tento záväzok oboch zmluvných strán 
neplatí v prípadoch, keď povinnosť poskytnúť informácie týkajúcich sa tejto Zmluvy vyplýva zo 
zákona alebo právneho predpisu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na poskytovanie informácií 
spoločnosti OKTE, a.s. v zmysle ods. 3. článku I (Preambula). 
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2. V prípade, že tieto informácie budú na základe žiadosti štátneho orgánu alebo výkonného orgánu 
príslušnej medzinárodnej organizácie, ktorých členským štátom je Slovenská republika, určené 
k uverejneniu, zaväzujú sa obidve zmluvné strany, že si pred každým takýmto zverejnením 
informácií vyžiadajú písomný súhlas druhej zmluvnej strany. Tento súhlas nebude bezdôvodne 
odoprený.  

 
Článok XI 

Platnosť a rozsah Zmluvy 
 
 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2013 do 31.12.2013. Počas účinnosti tejto Zmluvy 
môže byť platnosť tejto Zmluvy predĺžená, číslovaným písomným dodatkom, podpísaným oboma 
zmluvnými stranami, t.j. dodatkom uzavretým do 31.12.2013. Táto Zmluva  nadobúda platnosť 
dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  

2. Túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou jednou zo zmluvných strán bez uvedenia 
dôvodu, s výpovednou lehotou 60 kalendárnych dní, odo dňa doručenia výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

3. V prípade porušenia zmluvných povinností zo strany Dodávateľa resp. Prevádzkovateľa PS, ktoré 
možno považovať za podstatné (za ktoré sa má aj nedodanie NRE), je oprávnený Dodávateľ resp. 
Prevádzkovateľ PS okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy. V takomto prípade má oprávnená strana 
právo požadovať od povinnej zmluvnej strany náhradu škody podľa § 373 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

Článok XII 
Riešenie sporov 

 
 

1. Obe zmluvné strany 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 tejto Zmluvy zo strany druhej zmluvnej strany písomne vyzvať druhú 
zmluvnú stranu k riešeniu sporu, pričom spor podrobnejšie popíše a uvedie odkaz na 
príslušné ustanovenia tejto Zmluvy, resp. platného 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, 
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c) výzva sa doručuje druhej zmluvnej strane osobne, alebo doporučeným listom na adresu 
jej sídla, 

d) 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 od doručenia výzvy v sídle zmluvnej strany vyzvanej na 
rokovanie, 

e) pri schôdzke splnomocnencov oboch zmluvných strán pre komunikáciu 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 sa časť, pri ktorej 
došlo k zhode o návrhu riešenia a časť, ktorá zostáva spornou, 

f) 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, 

g) ak nedôjde k inej dohode do 60-tich kalendárnych dní od doručenia výzvy podľa ods. 1. 
tohto článku, môže sa zmluvná strana, ktorá na tom má záujem, obrátiť  so sťažnosťou 
na príslušný správny orgán alebo súd, o čom upovedomí doporučeným listom druhú 
zmluvnú stranu. Počas doby, kedy spor prebieha, musia obe zmluvné strany postupovať 
podľa tejto Zmluvy. 

 
 

Článok XIII 
Splnomocnenci pre komunikáciu 

 
 

1. Jednotlivé obchodné prípady sú oprávnení dohodnúť splnomocnenci oboch zmluvných strán pre 
obchodný prípad NRE, uvedení v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Ďalšie úlohy potrebné k plneniu 
záväzkov z jednotlivých obchodných prípadov sú oprávnení vykonávať splnomocnenci pre 
Hodnotenie a kontrolu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 

2. Splnomocnenci pre komunikáciu uvedení v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy sú oprávnení v rámci tejto 
Zmluvy viesť spoločné rokovania týkajúce sa predmetu, termínov a ostatných podmienok 
súvisiacich s plnením tejto Zmluvy. Pokiaľ zo záverov takýchto rokovaní vyplynú námety na 
zmenu tejto Zmluvy, ide iba o návrh na zmenu tejto Zmluvy. Splnomocnenci pre komunikáciu nie 
sú oprávnení meniť, rušiť ani uzatvárať túto Zmluvu. 

3. Písomnou formou poskytnutia dokumentov/údajov podľa článkov VIII, X, XI XII a XIV tejto 
Zmluvy sa rozumie doporučený list alebo osobné prevzatie. Ak je správa zaslaná faxom, 
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elektronickou formou (e-mail), musí byt' do 3 pracovných dní potvrdená doporučeným listom. 
Termínom doručenia v prípade e-mailu, či faxu sa rozumie deň prijatia e-mailu, či faxu. Vo 
všetkých ostatných prípadoch sa termínom doručenia rozumie deň doručenia dokumentov 
doporučenou poštou, alebo deň osobného prevzatia. 

 
 

Článok XIV 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Táto Zmluva môže byť menená a dopĺňaná iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami 
podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 
2. Zmena v osobe splnomocnenca pre komunikáciu, alebo jeho adresy, či telefonického a faxového 

spojenia, musí byť druhej zmluvnej strane písomne oznámená najmenej 3 pracovné dni pred 
účinnosťou takejto zmeny. V takomto prípade nie je potrebné uzatvárať Dodatok k tejto Zmluve. 

 
3. Dodávateľ, ani Prevádzkovateľ PS, nesmú bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt. 
 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ak by došlo k zmene predpisov, rozhodnutí alebo iných 

dokumentov, ktoré majú vplyv na túto Zmluvu, uzatvoria dodatok k tejto Zmluve, ktorý bude 
obsahovať novú právnu úpravu v príslušnej oblasti. Zmluvné strany sú povinné a zaväzujú sa  
vyvinúť maximálne úsilie, aby tento dodatok bol uzavretý a na dosiahnutie rovnakého výsledku  
ako ten,  ktorý bol  zamýšľaný  touto Zmluvou.  

 
5. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatné alebo neúčinné, ostatné ustanovenia 

Zmluvy nebudú dotknuté jeho neplatnosťou, resp. neúčinnosťou. Zmluvné strany sa zaväzujú, 
že vyvinú maximálne úsilie pre dosiahnutie rovnakého výsledku ako ten, ktorý bol zamýšľaný 
príslušnými neplatnými alebo neúčinnými ustanoveniami. 

 
6. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve pre každú zmluvnú stranu. Oficiálna 

komunikácia vo vzťahu k tejto Zmluve sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. 
 

7. 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.  

 
8. 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  
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zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že 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. 

 
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

č.1  Zoznam splnomocnencov pre komunikáciu 
 č.2. Osvedčenie o registrácií na spotrebnú daň z elektriny  
 
 
 
 
 

Dátum: ..................................                Dátum: .................................. 
 
 
Za Prevádzkovateľa PS:                Za Dodávateľa:  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.   
  
 
 
 
...............................................               ............................................... 
 Ing. Miroslav Stejskal                  
 predseda predstavenstva      
 
        
    
 
...............................................               .................................................  
 Ing. Michal Pokorný        
 podpredseda predstavenstva      
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Príloha č. 1 

Splnomocnenci pre komunikáciu 
 
 
Splnomocnenci pre:  Fakturáciu a platobný styk 
 
Na strane Prevádzkovateľa PS 

 
Na strane Dodávateľa 

 
 

Splnomocnenci pre: Obchodný prípad NRE  
 
Na strane Prevádzkovateľa PS 

funkcia meno telefón Fax e-mail 
vedúca odb. platobných vzťahov Ing. Zuzana Debnárová +421 2 5069 2700 +421 2  53410134 zuzana.debnarova@sepsas.sk 
vedúca odb. fakturácie služieb Ing. Anette Interholzová +421 2 5069 2472 +421 2 5069 2569 anette.interholzova@sepsas.sk 

funkcia meno telefón Fax e-mail 
     
     

funkcia meno telefón fax e-mail 
výkonný riaditeľ sekcie SED a 
ASDR 

Ing. František Pecho +421 2 5069 2625  +421 41 518 3145 františek.pecho@sepsas.sk 

výkonný riaditeľ sekcie obchodu 
 

Ing. Jaroslav Kubinec +421 2 5069 2613 +421 2 5069 2117 jaroslav.kubinec@sepsas.sk 

vedúci odboru riadenia ES 
 

Ing. Pavel Vico   0907 889 017 +421 562 4232, pavel.vico@sepsas.sk 

dispečer SED 
 

Ing. Pavol Barta +421 41 518 3333 +421 562 4232,  pavol.barta@sepsas.sk 

dispečer SED 
 

Ing. Vladimír Klíma +421 41 518 3333 +421 562 4232,  vladimir.klima@sepsas.sk 

dispečer SED 
 

Ing. Ján Kucharčík +421 41 518 3333 +421 562 4232,  jan.kucharcik@sepsas.sk 

dispečer SED 
 

Ing. Ján Labaj +421 41 518 3333 +421 562 4232,  jan.labaj@sepsas.sk 

dispečer SED 
 

Ing. Richard Kováčik +421 41 518 3333 +421 562 4232 richard.kovacik@sepsas.sk 

dispečer SED 
 

Ing. Fratišek Papala +421 41 518 3333 +421 562 4232,  frantisek.papala@sepsas.sk 

dispečer SED 
 

Ing. Pavol Závodský +421 41 518 3333 +421 562 4232,  pavol.zavodsky@sepsas.sk 
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Na strane Dodávateľa 

 
 
Splnomocnenci pre: Zmluvné vzťahy  
 
Na strane Prevádzkovateľa PS   (spoločný e-mail: zmluvy@sepsas.sk) 

 
Na strane Dodávateľa 

 
Splnomocnenci pre:  Hodnotenie a kontrolu 
 
Na strane Prevádzkovateľa PS  (spoločný e-mail: hodnotenie@sepsas.sk) 

 
Na strane Dodávateľa 

funkcia meno telefón fax e-mail 
     
     
     
     
     
     
Telefónne čísla pre odosielanie notifikačných SMS správ:  

Funkcia meno telefón fax e-mail 
vedúca odb. zmluvných vzťahov Ing. Helena Melegová +421 2 5069 2116   helena.melegova@sepsas.sk 
ekonóm obchodnej činnosti Ing. Božena Karabová +421 2 5069 2453  +421 2 5069 2383  bozena.karabova@sepsas.sk 

Funkcia meno telefón fax e-mail 
     
     
     

funkcia meno telefón fax e-mail 
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  andrej.pukac@sepsas.sk 
technik prevádzky Ing. Mária Matušová +421 41 518 3310   maria.matusova@sepsas.sk 
technik prevádzky Ing. Eva Houbová +421 41 518 3405   eva.houbova@sepsas.sk 

technik prevádzky Ing. Libor Beňo +421 41 518 3302   libor.beno@sepsas.sk 

analytik Ing. Simona Lojeková +421 41 518 3323  simona.lojekova@sepsas.sk 

funkcia meno telefón Fax e-mail 
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Príloha č. 2 

 
Osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň z elektriny 
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