
Individuálna Zmluva o dodávke elektriny, číslo: 8/2020 

 

 
 

Potvrdenie Transakcie 
 

 
Uzatvorená dňa:   

 

UTI:   

 

Celkové obdobie dodávky: Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Predávajúci Kupujúci 

Obchodné meno Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zvolenská teplárenská a.s. 

Právna forma akciová spoločnosť akciová spoločnosť 
Označenie registra Obch. register Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B 
Obch. register Okresného súdu Banská 
Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 686/S 

Adresa Mlynské nivy 44/a Lučenecká cesta 25 
PSČ, sídlo 825 11 Bratislava 961 50 Zvolen 

IČO 35815256 36 052 248 
DIČ 2020259802 2020070030 
IČ DPH 
 

SK2020259802 
 

SK2020070030 

Adresa pre poštový Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zvolenská teplárenská a.s. 
styk Odbor Back office - nákup plynu Špecialista obchodného rozvoja 

 Marek Magdoško Jozef Petrinec 
 Mlynské nivy 44/c Lučenecká cesta 25 

 825 11 Bratislava 961 50 Zvolen 

Banka Tatra banka, a.s. Všeobecná úverová banka, a.s. 
BIC TATRSKBX SUBASKBX 
IBAN SK55 1100 0000 0026 4700 0019 SK47 0200 0000 0035 9641 7758 
   
   

Zastúpená:   
Ing. Anton Brčka                                  
predseda predstavenstva 

 Michal Opatovský 
ved. odd. multikomod. tradingu a hedgingu 

 
Mgr. Ján Štriho EMBA                                               
podpredseda predstavenstva 

 Juraj Mráz 
power trader - senior 

 

   

Prvý deň Posledný deň Od SEČ Do SEČ 

 01.12.2020  31.12.2020 0:00 23:59 



Cenový vzorec: 

 

Slovenská ISOT cena je cena zverejnená na https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/denne-

vysledky-dt/.  

 

Nominácie: 

Kupujúci zašle Predávajúcemu svoju nomináciu na pracovné dni v deň D-1, najneskôr do 09:00 SEČ a na víkendy 

a štátne sviatky v posledný pracovný deň predchádzajúci tomuto dňu, najneskôr do 09:00 SEČ na nasledujúce e-

mailové adresy: juraj.mraz@spp.sk, rudolf.demecko@spp.sk, scheduling@spp.sk  

 

Ak kupujúci neodošle žiadnu nomináciu, v tom prípade sa nominácia bude považovať za 0 MWh. Predávajúci si 

vyhradzuje právo nomináciu neakceptovať. 

 

Miesto dodania (Obchodná zóna): Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

Napätie: vysoké napätie 

Vylúčené sviatky: Nie 

Iné opatrenia: Nie 

 
Špeciálne podmienky: 

 
1. Toto Potvrdenie Transakcie potvrdzuje podmienky predaja a nákupu Elektriny tak, ako sú tu uvedené a tvorí 

neoddeliteľnú súčasť individuálnej zmluvy (ďalej len „Individuálna Zmluva“) 
 
2. Pokiaľ nie je v tomto Potvrdení Transakcie stanovené inak, na Individuálnu Zmluvu sa vzťahujú podmienky 

Rámcovej zmluvy EFET týkajúce sa Dodania a Prevzatia Elektriny, verzia 2.1 (a) z 21. septembra 2007 -EFET 
General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity, version 2.1(a) from 
September 21, 2007 (ďalej len „EFET EE“). 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa bude uplatňovať vzájomné započítavanie platieb (§ 13.3), že Úroková Sadzba 

(§ 13.5) bude predstavovať mesačnú Úrokovú Sadzbu Euribor platnú o 11:00 hod. v Deň Splatnosti plus tri (3) 
percentá (%) ročne a uplatňuje sa § 13.6 písm. b) (Sporné čiastky). 

 
4. Príslušná strana v pozícii Predávajúceho vyhlasuje, že elektrická energia, s ktorou sa obchoduje na základe 

tejto Individuálnej Zmluvy, je „tovarom Spoločenstva“ v zmysle nariadenia Rady EHS č. 2913/92, ktorým sa 
ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v znení neskorších predpisov a Predávajúci je povinný vykonať príslušné 
colné vyhlásenie. 

 
5. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Postúpenie Pridruženým osobám (§ 19 ods. 2) sa neaplikuje pre obidve 

Zmluvné strany a že každá Zmluvná strana dáva druhej Zmluvnej strane Vyhlásenia a Záruky uvedené v § 21 
(s výnimkou ustanovení § 21 písm. (l) a 21 písm. (m)). 

 
6. Predávajúci a Kupujúci budú v dobrej viere rokovať a vynakladať primerané úsilie na uzavretie EFETu EE. 
 
7. Individuálna Zmluva sa riadi slovenským právom. 
 
8. Všetky spory vyplývajúce z Individuálnej Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa s konečnou platnosťou urovnajú 

podľa Rozhodcovského poriadku Medzinárodnej Obchodnej Komory tromi rozhodcami vymenovanými v súlade 
s uvedenými Pravidlami. Arbitrážne konanie sa vedie v anglickom jazyku vo Viedni v Rakúsku. 

 
9. Podmienky, ktoré nie sú definované v tomto Potvrdení Transakcie, majú význam uvedený v EFET EE. 
 
Protistrana ďalej prehlasuje, že k dátumu účinnosti: 

i) prevádzka pre účely DPH, do ktorej sa dodáva elektrina podľa každej Individuálnej Zmluvy, je takáto: 
Jurisdikcia: Slovenská 
Identifikačné číslo pre DPH: SK2020070030 
 

Zvolenská teplárenská a.s.                                                                     Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

 
 
Ing. Anton Brčka                        Mgr. Ján Štriho EMBA 
predseda predstavenstva  podpredsada predstavenstva 
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