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Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia 

1.1 Poskytovateľ: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ pre DPH: 
Menom spoločnosti 
koná: 

Bankové spojenie: 
č. účtu: v EUR 
IBANkód: 
BIC (SWIFT): 

(ďalej len "Zmluva") 

medzi 

v 

Clánok I 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 

Mlynské nivy 59/ A, 824 84 Bratislava, SR 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 

Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA, podpredseda predstavenstva 
Slovenská sporiteľňa Bratislava 
0179562264/0900 
SK09 0900 0000 0001 7956 2264 
GIBASKBX 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l Oddiel: Sa, 
Vložka č.: 2906/B 

(ďalej len "Prevádzkovateľ PS" alebo "SEPS") 

1.2 Odberateľ: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Menom spoločnosti 
koná: 

Bankové spojenie: 
č. účtu: 

IBAN kód: 
BIC (SWIFT): 
EIC kód: 

a 

ZSE Energia a.s. 

Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava l 
36 677 281 
2022249295 
SK2022249295 

Mgr. Juraj Krajcár, predseda predstavenstva 
PhDr. Michal Dubeň, člen predstavenstva 
Tatra banka, a. s. Bratislava 
26 2410 6902 l 1100 
SK47 1100 0000 0026 2410 6902 
TATRSKBX 
24 XZSE---------Z 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 
č.: 3978/B 
(ďalej len "Užívateľ") 

(spolu ďalej len "zmluvné strany") 



v 

Clánok II 
Preambula 

2.1 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 č. 251 /2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"). Prevádzkovateľ PS 
zabezpečuje v súlade s ustanoveniami tohto Zákona prevádzkovanie PS SR podľa 
Technických podmienok prístupu, pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej 
sústavy (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 poskytuje užívateľom prenosovej sústavy na základe 
uzavretej Zmluvy prenosové služby a cezhraničný prenos elektriny prenosovou 
sústavou. Tieto činnosti zabezpečované Prevádzkovateľom PS sú činnosťami 

regulovanými Úradom pre reguláciu siet'ových odvetví (ďalej len "ÚRSO"). 

2.2 Táto Zmluva sa riadi najmä ustanoveniami Zákona, Zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o regulácii"), 
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"Obchodný zákonník") a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
príslušnými vyhláškami a nariadeniami vlády Slovenskej republiky, vrátane záväznej 
legislatívy EÚ, resp. medzinárodnými záväzkami a štandardmi vyplývajúcimi z členstva 
v ENTSO-E. Ďalej sa riadi Prevádzkovým poriadkom prevádzkovatel'a prenosovej 
sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len "Prevádzkový 
poriadok"), Technickými podmienkami, Pravidlami prevádzky Damas Energy (spolu 
ďalej len "Predpisy Prevádzkovatel'a PS") a príslušnými Rozhodnutiami ÚRSO. 

2.3 Prenosy elektriny pre dovoz a vývoz prostredníctvom prenosovej sústavy (ďalej len 
"PS") sú realizované na základe tejto Zmluvy, ktorou sa stanovuje rozsah vzájomných 
práv a povinností a postupy pri predkladaní konkrétnych požiadaviek na prenos a ich 
vybavovanie zo strany Prevádzkovateľa PS. Každé dohodnutie prenosu je samostatným 
obchodným prípadom (obchodným prípadom na účely tejto Zmluvy sa rozumie 
objednávka k čiastkovému plneniu predmetu tejto Zmluvy) dohodnutým za podmienok 
definovaných touto Zmluvou. 

2.4 V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o 
vnútornom trhu s elektrinou (ďalej len "Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/943") a , so zmluvou Single Day-ahead Coupling Operations Agreement 
("DAOA") a zmluvou Day-ahead Regional Operational Agreement on DE - AT - PL-
4M MC NTC Based Market Coupling ("ďalej len ROA'') uzatvorenou medzi 
príslušnými prevádzkovatel'mi prenosových sústav a nominovanými organizátormi trhu 
s elektrinou je prevádzkované celoeurópske jednotné prepojenie denných trhov 
prostredníctvom implicitnej aukcie, tzv. Single Day-ahead Coupling (ďalej len 
"SDAC"). 

v 

Clánok III 
N ázvoslovie a použité skratky 

Terminológia a odborné pojmy používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona, 
vykonávacích predpisov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a ÚRSO a 
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Predpisov Prevádzkovateľa PS, ktoré sú zverejnené na internetových stránkach na jeho 
webovom sídle www.sepsas.sk. 

Aukčné pravidlá - pravidlá ročnej/mesačnej/dennej aukcie rezervácie prenosových kapacít, 
prípadne pravidlá tieňovej aukcie, vydávané aukčnou kanceláriou pre daný profil a periódu 
aukcií a zverejňované na jej internetových stránkach. 

Cezhraničný Intraday - proces vnútrodenného prideľovania cezhraničných kapacitných práv 
a dojednávania cezhraničného prenosu. 

Cezhraničný profil- súbor vedení, ktoré prepájajú dve susedné prenosové sústavy. 

ČEPS, a.s. (d'alej len "ČEPS")- prevádzkovateľ prenosovej sústavy Českej republiky s 
adresou sídla Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, Česká republika, je spoločnosť zapísaná 
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 5597, s identifikačným 
číslom organizácie IČO 25702556- právny subjekt zodpovedný za vnútrodenné prideľovanie 
kapacitných práv na cezhraničných profiloch SK/CZ, SK/HU a SK/PL. 

Damas Energy - webový portál, ktorý zaisťuje flexibilnú komunikáciu medzi 
prevádzkovateľom prenosovej sústavy a ostatnými účastníkmi trhu, zabezpečuje obojstranný 
prenos obchodných i technických dát a vykonáva ich spracovanie a vyhodnocovanie. Systém 
Damas Energy, modul Prenosové služby, je využívaný na prideľovanie cezhraničných kapacít 
a na zadávanie nominácií cezhraničných prenosov. 

DE-AT-PL-4M MC NTC based Market Coupling (ďalej len «DE-AT-PL-4M MC NTC»)
Projekt Day-ahead market coupling označovaný aj ako Interim Coupling Project (ďalej len 
"JCP") medzi Nemeckom, Rakúskom, Poľskom, Slovenskom, Českom, Maďarskom a 
Rumunskom prostredníctvom ktorého je zavedené a prevádzkované implicitné prideľovanie 
prenosových kapacít na vybraných hraniciach príslušných ponukových oblastí (hranice PL
DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). 

Dovoz elektriny - zmluvne dohodnuté množstvo elektriny na import z členského štátu 
Európskej únie alebo z tretieho štátu na vymedzené územie. 

EIC kód - energetický identifikačný kód, umožňujúci jednoznačnú identifikáciu právnických 
osôb v cezhraničnom obchode (pozri https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes
eic/). 

Hraničná rozvodňa- rozvodňa, do ktorej je pripojené spojovacie vedenie, a v ktorej je 
umiestnené meracie a zúčtovacie miesto cezhraničných prenosov elektriny (billing point). 

ITC - kompenzačný mechanizmus cezhraničných tokov prevádzkovateľov PS (Inter TSOs 
Compensation). 

JAO Joint Allocation Office S.A. (ďalej len "JAO") so sídlom na 2, rue de Bitbourg L-1273 
Luxemburg-Hamm, Luxembursko, Obchodný register Luxemburg B 142.282. - právny 
subjekt zodpovedný za prideľovanie kapacitných práv účastníkom aukcií prostredníctvom 
koordinovanej aukčnej procedúry v rámci európskeho regiónu. 

MA VIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd. - (ďalej len 
"MA VIR") - prevádzkovateľ prenosovej sústavy Maďarskej republiky s adresou sídla Anikó 
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u. 4, l 031 Budapešť, Maďarsko, je spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 
budapeštianskeho súdneho dvora a s identifikačným číslom organizácie IČO 01-10-044470 

Miesto vstupu do PS - odovzdávacie miesto, ktorým vstupuje elektrina prenášaná podľa 
Zmluvy do PS, a to buď zo susednej zahraničnej sústavy v prípade dovozu, alebo 
z odovzdávacieho miesta distribučnej sústavy alebo držiteľa povolenia na výrobu pripojeného 
priamo do PS v prípade vývozu. 

Miesto výstupu z PS - odovzdávacie miesto, ktorým vystupuje elektrina prenášaná podľa 
Zmluvy z PS SR, a to buď do distribučnej sústavy alebo do odberného miesta koncového 
odberateľa pripojeného priamo do PS v prípade dovozu, alebo do susednej zahraničnej 

sústavy, v prípade vývozu. 

MMS CZ - e-Portál MMS ČEPS. 

Nepracovný deň - sobota, nedeľa alebo štátne a ostatné sviatky v zmysle Zákona č. 24111993 
Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších 
predpisov. 

Obchodná hodina - základný časový úsek, v ktorom je zmluvne vymedzená dodávka alebo 
odber elektriny; prvá obchodná hodina obchodného dňa začína o 00:00:00 a končí o Ol :00:00 
a označuje sa číslom l. 

Obchodný deň - 24 obchodných hodín okrem prechodu času zo stredoeurópskeho času na 
letný stredoeurópsky čas a späť; obchodný deň sa začína prvou obchodnou hodinou o 0:00:00 
a končí sa o 24:00:00, pri prechode na letný stredoeurópsky čas je obchodným dňom 23 
obchodných hodín a pri prechode na stredoeurópsky čas je obchodným dňom 25 obchodných 
hodín. 

Obchodný prípad- dohodnutie každého prenosu od predloženia požiadavky Užívateľom, až 
po realizáciu každého jednotlivého prenosu a jeho úhradu Užívateľom. 

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou - právnická osoba podľa § 3 7 Zákona, ktorá 
má povolenie na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len 
"OKTE, a. s."). 

Pracovný deň- kalendárny deň okrem soboty, nedele, štátnych a ostatných sviatkov v zmysle 
Zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 
v znení neskorších predpisov. 

Pravidlá prevádzky ePortálu Damas Energy - prevádzkové a technické podmienky pre 
užívateľov Damas Energy SEPS. Spôsob predkladania požiadaviek a ich vyhodnocovanie, 
komunikácia v rámci prevádzky Damas Energy, obsah zverejňovaných informácií, 
bezpečnosť údajov a ďalšie aspekty prevádzkovania Damas Energy sú popísané v dokumente 
Pravidlá prevádzky ePortálu Damas Energy zverejnenom na internetovej stránke na webovom 
sídle SEPS www.sepsas.sk, resp. v on-line dokumentácii Damas Energy verejne prístupnom 
na internetovej stránke https://dae.sepsas.sk. 

Prenosová sústava (PS) súbor vzájomne prepojených elektrických vedení 
a elektroenergetických zariadení potrebných na prenos elektriny a súbor vzájomne 
prepojených elektrických vedení a elektroenergetických zariadení potrebných na prepojenie 
prenosovej sústavy so sústavou mimo vymedzeného územia; súčasťou prenosovej sústavy sú 
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aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia 
potrebné na prevádzkovanie prenosovej sústavy. 

Prevádzkovatel' PS - právnická osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na 
vymedzenom území. 

Prevádzkový poriadok- záväzný dokument upravujúci vzťahy medzi Prevádzkovateľom PS 
a účastníkmi trhu s elektrinou vypracovaný Prevádzkovateľom PS a schválený ÚRSO podl'a 
Zákona o regulácii. 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (ďalej len "PSE") - prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy Poľskej republiky s adresou sídla Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jezioma, 
Poľsko, je spoločnosť zapísaná v národnom súdnom registri okresného súdu hlavného mesta 
Varšavy, 14. komerčný odbor národného súdneho registra. 

Seansa - pre potreby tejto Zmluvy označuje proces vnútrodenného pridelenia cezhraničných 
kapacít pre súvislý časový interval v rámci obchodného dňa. Minimálna dÍžka časového 
intervalu je l hodina. 

Spojovacie vedenie - vedenie spájajúce prenosovú sústavu SEPS s prenosovou sústavou 
iného štátu. 

State Enterprise National Power Company "UKRENERGO" (ďalej len 
"UKRENERGO") - prevádzkovateľ prenosovej sústavy Ukrajiny s adresou sídla Symona 
Petliury Street 25, Ol O 32 Kyjev, Ukrajina. 

Tieňová aukcia - denná explicitná aukcia na pridelenie cezhraničných kapacít na profile 
SK./CZ, resp. SK./HU, resp. SK./PL, ktorá je vyhodnotená v prípade zlyhania vyhodnotenia 
procedúry DE-AT-PL-4M market couplingu. Tieňová aukcia je organizovaná spoločnosťou 
JAO, pravidlá tieňovej aukcie sú zverejnené na webovom sídle www.jao.eu. 

ÚRSO- Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví. 

Užívatel' - subjekt, ktorý je oprávnený k cezhraničnému prenosu elektriny, spÍňa všetky 
podmienky stanovené Zákonom, a ktorý dodáva (predáva) elektrinu v prípade dovozu, 
odoberá (kupuje) elektrinu v prípade vývozu. 

Vyhodnotenie odchýlok - zistenie veľkosti odchýlky subjektov zúčtovania v MW (na 3 
desatinné miesta) v danej zúčtovacej perióde realizované zúčtovateľom odchýlok v rámci 
zúčtovania odchýlok. Zúčtovanie odchýlok je vyhodnotenie a finančné vysporiadanie 
odchýlok medzi subjektom zúčtovania a zúčtovateľom odchýlok v rámci zúčtovania 

odchýlok. 

Vývoz elektriny - zmluvne dohodnuté množstvo elektriny na export z vymedzeného územia 
do členského štátu Európskej únie alebo do tretieho štátu. 

Zahraničný partner - subjekt, ktorý prostredníctvom zahraničného prevádzkovateľa PS 
(ďalej len "zahraničný PPS") zabezpečuje odovzdanie, resp. prevzatie prenášanej elektriny 
v zahraničnej PS na vstupe a/alebo na výstupe z PS SR, a ktorý spÍňa podmienky daného 
zahraničného PPS pre cezhraničný prenos elektriny prostredníctvom sústavy tohto PPS 
a podmienky pre vstup do jeho sústavy (subjekt je jednoznačne určený EIC kódom). Užívateľ 
má jedného alebo viac ako jedného zahraničného partnera pre daný profil, ktorý spÍňa 
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podmienky zahraničného PPS na danom profile pre cezhraničný prenos elektriny 
prostredníctvom sústavy zahraničného PPS a podmienky pre vstup do jeho sústavy. 

Zúčtovacia cena - cena, za ktorú je v danej Zúčtovacej perióde zúčtovaná odchýlka. 

Zúčtovacia perióda - základná perióda vyhodnotenia a následného zúčtovania odchýlok 
a regulačnej elektriny. 

Zúčtovatel' odchýlok - právnická osoba, ktorá zabezpečuje zúčtovanie rozdielov medzi 
zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok/odberov elektriny a skutočne 
dodanými/odobranými hodnotami dodávok/odberov v určenom čase. 

'V 

Clánok IV 
Predmet Zmluvy 

4.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa PS zabezpečiť prenos elektriny 
Užívateľovi prostredníctvom spojovacích vedení a poskytovať prenosové služby 
v rozsahu, v čase a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, v súlade 
s podmienkami definovanými Prevádzkovateľom PS v Predpisoch Prevádzkovateľa PS. 

4.2 Užívateľ sa touto Zmluvou zaväzuje Prevádzkovateľovi PS riadne a včas platiť platby 
za prenos elektriny v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/943 a príslušnými právoplatnými rozhodnutiami ÚRSO. 

4.3 Vstupom v prípade dovozu a výstupom v prípade vývozu, sa rozumie pre účely tejto 
Zmluvy miesto prepojenia slovenskej a zahraničnej PS v hraničných rozvodniach, ktoré 
sú zúčtovacími miestami v rámci medzinárodného zúčtovacieho prenosu (billing point). 

4.4 Nevyhnutnou podmienkou pre dohodnutie obchodných prípadov na uskutočnenie 

cezhraničného prenosu elektriny zo strany Prevádzkovateľa PS je splnenie podmienok 
stanovených pre cezhraničný prenos elektriny touto Zmluvou a Predpismi 
Prevádzkovateľa PS. 

4.5 Plnenie podmienok podľa Predpisov Prevádzkovateľa PS sa posudzuje podľa 
jednotlivých typov cezhraničného prenosu elektriny, tzn. dovoz a vývoz. Predmetom 
tejto Zmluvy je len typ prenosu elektriny, pre ktorý Užívate!' spÍňa všeobecné 
podmienky Predpisov Prevádzkovatel'a PS. 

4.6 Zmluva upravuje zodpovednosť Prevádzkovateľa PS za škodu vzniknutú pri 
poskytovaní údajov o kapacitných právach, ktoré boli pridelené prostredníctvom JAO 
v aukčnom procese koordinovaných aukcií v rámci európskeho regiónu. 

4.7 S poukazom na skutočnosť, že v rámci Zmluvy môže dochádzať k spracúvaniu 
osobných údajov dotknutých osôb, Užívateľ je povinný plniť predmet Zmluvy tak, aby 
bol plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladá nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej 
len "Legislatíva o ochrane osobných údajov") v znení ich prípadných neskorších 
zmien. Užívateľ je povinný plniť predmet Zmluvy tak, aby obsahoval najmä účinné 
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bezpečnostné, technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu 
úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane 
osobných údajov. 

v 

Clánok V 
Všeobecné pravidlá dohodnutia jednotlivých obchodných prípadov 

na zabezpečovanie cezhraničného prenosu elektriny 

5.1 Jednotlivým obchodným prípadom tejto Zmluvy dohodnutým medzi Užívateľom 

a Prevádzkovateľom PS sa rozumie dohodnutie: 

5.1.1 dňa prenosu elektriny- jednoznačné určenie obchodného dňa, resp. seansy v 
prípade dohodnutia prenosu elektriny podľa Prílohy č . 4, resp. 5, resp. 6, resp. 7 
tejto Zmluvy, 

5.1.2 veľkosti cezhraničného prenosu elektriny v jednotlivých obchodných hodinách 
obchodného dňa/seansy z miesta vstupu do PS SR alebo výstupu z PS SR, 

5.1.3 cezhraničného profilu a smeru požadovaného cezhraničného prenosu. 

5.2 Podmienkou pre umožnenie dohodnutia cezhraničného prenosu elektriny je registrácia 

Užívateľa v systéme Damas Energy v súlade s Pravidlami prevádzky ePortálu Damas 
Energy. 

5.3 Dohodnutie cezhraničného prenosu elektriny prebehne vo forme potvrdenia doručených 

požiadaviek Užívateľa zo strany Prevádzkovateľa PS, a to elektronicky prostredníctvom 
Damas Energy na základe požiadaviek na prenos elektriny, doručených v súlade 
s Prílohou 4, resp. 5, resp. 6, resp. 7 tejto Zmluvy. 

5.4 Každý obchodný pripad na poskytnutie cezhraničného prenosu elektriny je 

identifikovaný alfanumerickým reťazcom oznacuJUCim obchodný prípad. 
Alfanumerický reťazec označujúci obchodný prípad stanovuje Prevádzkovateľ PS a je 
uvedený v Damas Energy pri prijatej požiadavke. Obchodný prípad na zabezpečenie 

cezhraničného prenosu elektriny je uzatvorený okamihom potvrdenia požiadaviek 
prijatých v Damas Energy podľa ustanovení uvedených nižšie. 

5.5 Prevádzkovateľ PS má právo prijať len časť doručených požiadaviek Užívateľa alebo 
neprijať žiadne požiadavky Užívateľa za predpokladu, že Užívateľ nedodržal pravidlá 

zadávania požiadaviek na prenos v zmysle Prílohy 4, resp. 5, resp. 6, resp. 7 tejto 
Zmluvy, alebo jeho požiadavky neboli zosúhlasené s požiadavkami jeho zahraničného 

partnera/partnerov. Akceptácia zo strany Prevádzkovateľa PS len časti požiadaviek 
Užívateľa na príslušný obchodný deň/obchodné hodiny neznamená protinávrh 
Prevádzkovateľa PS, ale uzavretie obchodného prípadu na cezhraničný prenos elektriny 

na akceptované jednotlivé obchodné hodiny, tvoriace časť požiadavky Užívateľa. 

5.6 Pre zabezpečenie prenosu elektriny na jednotlivých profiloch musí Užívateľ, resp. jeho 

zahraničný partner/partneri spÍňať nasledujúce podmienky: 

5.6.1 Užívateľ spÍňa podmienky Prevádzkovatel'a PS stanovené pre cezhraničný 
prenos touto Zmluvou a Predpismi Prevádzkovatel'a PS, 

5.6.2 Zahraničný partner/partneri pre daný profil spÍňalspÍňajú podmienky 
zahraničného PPS na danom profile pre cezhraničný prenos elektriny 
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prostredníctvom sústavy zahraničného PPS a podmienky pre vstup do jeho 
sústavy. 

5. 7 Užívateľ je povinný počas účinnosti tejto Zmluvy uzavrieť zmluvný vzťah so 
zúčtovateľom odchýlok zabezpečujúci jeho zodpovednosť za prípadnú odchýlku a 
zodpovedá za zabezpečenie odovzdávania údajov voči PPS. Užívateľ môže zabezpečiť 
zmluvný vzťah so zahraničným PPS buď priamo prostredníctvom zmluvy medzi 
Užívateľom a príslušným zahraničným PPS alebo prostredníctvom vzájomného 
zastupovania zahraničným partnerom, ktorý má platnú a účinnú zmluvu s príslušným 
zahraničným PPS. V takom prípade je Užívateľ zástupcom zahraničného partnera v SR 
pre prenosy na danom spojovacom vedení a zahraničný partner je zástupcom Užívateľa 
v susednom štáte. 

5.8 Prevádzkovateľ PS zabezpečí na základe tejto Zmluvy prenos elektriny na príslušnom 
profile pre Užívateľa na základe splnených podmienok podľa odseku 5.6 tohto článku. 

5.9 Užívateľ je oprávnený, po dobu platnosti tejto Zmluvy, pri dodržaní ustanovení tejto 
Zmluvy a súvisiacich dokumentov, užívať Damas Energy v súlade s dohodnutými 
podmienkami stanovenými v Pravidlách prevádzky ePortálu Damas Energy a v on-line 
dokumentácii Damas Energy. Užívateľ prehlasuje, že sa oboznámil s pravidlami 
používania systému Damas Energy, ktoré sú popísané v Pravidlách prevádzky ePortálu 
Damas Energy a v on-line dokumentácii Damas Energy a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

5.1 O Zadanie požiadaviek na zabezpečenie prenosu elektriny bude realizované jedným 
z nasledujúcich spôsobov: 

5.1 0.1 prostredníctvom Damas Energy: 
5.1 0.1.1 použitím elektronického formulára vo formáte html s podporou 

kopírovania z MS Excel 
5.10.1.2 cez upload XML súboru (vo formáte podľa štandardu ESS 3.3, pozri 

vzor zverejnený na www.sepsas.sk) do Damas Energy 
5.1 0.1.3 odoslaním XML súboru (vo formáte podľa štandardu ESS 3.3, pozri 

vzor zverejnený na www.sepsas.sk) do Damas Energy cez webové 
služby 

s pomocou zaručených elektronických podpisov, potvrdených kvalifikovanými 
certifikátmi, vydanými akreditovaným poskytovateľom certifikačných služieb 
v SR alebo v zahraničí. Technický popis kvalifikovaných certifikátov 
akceptovateľných Damas Energy je stanovený v Pravidlách prevádzky ePortálu 
Damas Energy. Prevádzkovateľ PS potvrdzuje údaje automatizovane 
odosielané Damas Energy serverovým certifikátom Damas Energy, vydaným 
k tomuto účelu akreditovanou certifikačnou autoritou. 

5.1 0.2 zaslaním XML súboru z e-mailovej schránky registrovanej v užívateľskom 
účte v Damas Energy na e-mailovú adresu dae@sepsas.sk (vo formáte podľa 
štandardu ESS 3.3, pozri vzor zverejnený na www.sepsas.sk). 

5.11 V prípade nedostupnosti Damas Energy, internetového pripojenia Prevádzkovateľa PS, 
či v prípade iného problému s odovzdávaním údajov prostredníctvom Damas Energy, je 
Užívateľ povinný kontaktovať operátorské pracovisko Damas Energy, a so súhlasom 
operátora Damas Energy je oprávnený využiť náhradný spôsob odovzdávania údajov, 
ktorý je stanovený Pravidlami prevádzky ePortálu Damas Energy. V prípade využitia 
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náhradného spôsobu odovzdávania údajov musí byť dodržaný časový harmonogram 
postupu dohadovania prenosu elektriny uvedený v tomto článku. 

5.12 Prevádzkovateľ PS výslovne nezodpovedá za prenos údajov elektronickou cestou medzi 
Užívateľom a svojím serverom, na ktorom je prevádzkovaná aplikácia Damas Energy. 
Ak z dôvodov akejkoľvek poruchy prenosu údajov medzi zariadením Užívateľa 

a serverom Prevádzkovateľa PS nedošlo k dohodnutiu obchodného prípadu podľa tejto 
Zmluvy, nezakladá takáto situácia žiadny nárok na náhradu škody Užívateľovi, ani na 
akékoľvek iné konanie Prevádzkovateľa PS voči Užívateľovi a žiadne ustanovenie tejto 
Zmluvy nesmie byť vysvetľované v tomto zmysle. 

5.13 Elektronické správy odosielané Užívateľom Prevádzkovateľovi PS sú považované za 
doručené v okamihu, keď sú doručené do informačného systému Prevádzkovateľa PS 
Damas Energy. Elektronické správy odosielané Prevádzkovateľom PS Užívateľovi sú 
považované za doručené v okamihu, keď sú doručené do príslušného užívateľského 
účtu Užívateľa v rámci Damas Energy, a tento užívateľský účet je prístupný danému 
Užívateľovi v súlade s Pravidlami prevádzky ePortálu Damas Energy. Prípadné súčasné 
zasielanie e-mailových správ Užívateľom Prevádzkovateľovi PS nemá vplyv na vyššie 
uvedenú právnu domnienku, týkajúcu sa doručenia. 

5.14 Doručenie požiadavky na prenos alebo žiadosti o zmenu tejto požiadavky musí byť 
potvrdené v Damas Energy odosielateľovi spolu s potvrdením obsahu príslušnej 
komunikácie, v súlade s Pravidlami prevádzky ePortálu Damas Energy. Pokiaľ 

k riadnemu potvrdeniu o doručení tejto požiadavky nedôjde, berie sa do úvahy, že táto 
požiadavka nebola doručená. 

5.15 K uzavretiu obchodného prípadu na prenos elektronickou formou dôjde v okamihu 
potvrdenia požiadavky na prenos podľa Prílohy č. 4, resp. 5, resp. 6, resp. 7 tejto 
Zmluvy. 

5.16 Za dodržanie dohodnutých postupov, ktoré upravujú elektronickú komunikáciu 
prostredníctvom Damas Energy sa považuje dokument podpísaný elektronickým 
podpisom v súlade s odsekom 5.1 0.1 tohto článku, ktorý bol podpísaný osobou, 
uvedenou v kvalifikovanom certifikáte alebo jeho zástupcom. Má sa automaticky za to, 
že osoba uvedená v kvalifikovanom certifikáte mala v úmysle dokument podpísať a byť 
viazaná obsahom tohto dokumentu. 

5.17 Dohodnutou výškou prenosu sa rozumie súhrn diagramov prenosu predložených 
Užívateľom PS v požiadavkách určujúcich prenášaný výkon pre každú obchodnú 
hodinu prenosu obchodného dňa a akceptovaných postupom stanoveným v Prílohe č . 4, 
resp. 5, resp. 6, resp. 7 tejto Zmluvy. 

5.18 V prípade technických problémov s dostupnosťou Damas Energy, resp. v prípade 
zlyhania IT infraštruktúry SEPS, ktoré nebude možné odstrániť v čase do 30 minút pred 
začiatkom procesu zosúhlasovania cezhraničných prenosov, je SEPS oprávnená 
považovať za doručené do systému Damas Energy a akceptovať požiadavky na prenos 
Užívateľa zhodné s požiadavkami na prenos, ktoré zaslal zahraničný partner/partneri 
Užívateľa susednému operátorovi PS za predpokladu, že tieto požiadavky boli 
susedným operátorom PS akceptované. 
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5.19 Dohodnuté hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profil och 
poskytuje Prevádzkovateľ PS zúčtovateľovi odchýlok v členení po obchodných 
hodinách a jednotlivých subjektoch zúčtovania. 

5.20 Užívateľ prehlasuje, že pre každé dohodnutie prenosu elektriny pre dovoz alebo vývoz 
podľa tejto Zmluvy, v zmysle pravidiel zúčtovania a zmluvy subjektu zúčtovania 

o zúčtovaní odchýlky sú dohodnuté hodnoty prenosu elektriny jeho odberom z PS SR, 
resp. dodávkou do PS SR. 

5.21 Užívateľ berie na vedomie, že v rozsahu stanovenom touto Zmluvou platí jeho záväzok 
odobrať/dodať elektrinu z/do PS SR. Nedodržanie tejto povinnosti sa vyhodnocuje ako 
odchýlka. 

5.22 Prenos elektriny pre dohodnutú výšku prenosu podľa odseku 5.17 tejto Zmluvy môže 
byť zo strany Prevádzkovateľa PS odmietnutý, prerušený alebo zmenený len z dôvodov 
uvedených v Prevádzkovom poriadku Prevádzkovateľa PS. V uvedených prípadoch 
Prevádzkovateľ PS nezodpovedá za škody, majetkovú ujmu alebo náklady vzniknuté 
takýmto prerušením prenosu. 

5.23 Prevádzkovateľ PS sa zaväzuje prerušenie prenosu elektriny podľa odseku 5.22 tohto 
článku bezodkladne oznámiť osobám povereným pre komunikáciu za Užívateľa 

v Prílohe č. l tejto Zmluvy. 

5.24 Prevádzkovateľ PS je oprávnený odmietnuť požiadavku na nový obchodný prípad, 
týkajúci sa prenosu pre dovoz alebo vývoz na obdobie po termíne uplynutia výpovednej 
lehoty, pokiaľ bola požiadavka daná počas plynutia výpovednej lehoty podľa odseku 
12.4 tejto Zmluvy. 

5.25 Užívateľ je povinný v Prílohe č. l uviesť také kontaktné údaje kontaktnej osoby, 
predovšetkým telefonický kontakt (mobilný telefón), na ktorom bude dostupný 
nepretržite. 

v 

Clánok VI 
Prenos elektriny 

6.1 Prenos elektriny podľa tejto Zmluvy zabezpečuje Prevádzkovateľ PS z miesta vstupu 
elektriny do PS do miesta výstupu z PS v zmysle pojmov definovaných v článku III 
tejto Zmluvy. 

6.2 Užívateľ garantuje, že svojim odberom/dodávkou nespôsobí prekročenie limitov kvality 
odberu uvedených v Predpisoch Prevádzkovateľa PS. 

6.3 Prenos elektriny pre dovoz/vývoz je zabezpečovaný v rámci podmienok Predpisov 
Prevádzkovateľa PS. Pre rezerváciu kapacity pre dovoz/vývoz platia príslušné 
aukčné/alokačné pravidlá zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa PS SR, resp. 
na webovom sídle aukčnej/alokačnej kancelárie, ktorá vykonáva prideľovanie 

kapacitných práv pre príslušný cezhraničný profil Prevádzkovateľa PS SR formou 
aukcií/alokácií. 
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6.4 Užívateľ predkladá požiadavku na prenos prostredníctvom Damas Energy. Prijaté 
požiadavky sú Prevádzkovateľom PS akceptované za predpokladu, že príslušný 
zahraničný PPS potvrdí hodnoty požadovaných prenosov. 

v 

Clánok VII 
Cena, fakturácia a platobné podmienky 

7.1 Cena za prenos elektriny cez spojovacie vedenia je určená Prevádzkovateľom PS 
v súlade s medzinárodnými záväzkami, s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/943. 

7.2 Cena za prenos elektriny cez spojovacie vedenia do/z štátov, ktoré sú členmi 

kompenzačného mechanizmu prevádzkovateľov PS je nulová, v zmysle Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 a ITC Dohody o zúčtovaní a vyrovnaní 
na viacročnom základe v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 838/2010 z 23. septembra 
2010, ktorým sa ustanovujú usmernenia týkajúce sa mechanizmu kompenzácie medzi 
prevádzkovateľmi prenosových sústav a spoločného regulačného prístupu k 
spoplatneniu prenosov (ďalej len "ITC Dohoda"). 

7.3 Pre prenos zo štátov, ktoré nie sú členmi kompenzačného mechanizmu je cena 
stanovená Prevádzkovateľom PS podľa ITC Dohody, resp. iných príslušných dohôd 
s prevádzkovateľmi PS a je zverejnená na webovom sídle Prevádzkovateľa PS v sekcii 
Služby, ITC. 

7.4 Cena za prenos sa fakturuje Užívateľovi v súlade s odsekom 7.3 tohto článku na základe 
údajov o množstvách prenesenej elektriny, ktoré Užívateľ dohodol a Prevádzkovateľ PS 
realizoval. 

7.5 Zverejnená cena je platná počas doby platnosti príslušnej ITC Dohody. Ak začne platiť 
iná ITC Dohoda, resp. iná dohoda s prevádzkovateľmi PS, alebo všeobecne záväzná 
právna norma, stanovujúca odlišnú výšku ceny, Prevádzkovateľ PS má právo účtovať 
túto zmenenú výšku ceny od obdobia stanoveného v takejto dohode alebo od účinnosti 
ustanovujúcej právnej normy. 

7.6 Do doby, kým ENTSO-E nepotvrdí novú výšku ceny za prenos elektriny cez spojovacie 
vedenia do/zo štátov, ktoré nie sú členmi kompenzačného mechanizmu 
prevádzkovateľov PS na príslušné obdobie, má Prevádzkovateľ PS právo účtovať 
pôvodnú cenu z predchádzajúceho obdobia. Obe zmluvné strany uskutočnia finančné 
vysporiadanie pripadne vzniknutých cenových rozdielov opravnou faktúrou najneskôr 
do jedného mesiaca od stanovenia novej výšky ceny ENTSO-E. Prevádzkovateľ PS sa 
zaväzuje oboznámiť Užívateľa, zaslaním e-mailu na e-mailové adresy uvedené v 
Prílohe č. l osobám povereným pre zmluvné vzťahy a pre fakturáciu a platobný styk 
o novej výške ceny a o spôsobe doúčtovania vzniknutých rozdielov najneskôr 14 dní 
po jej stanovení ENTSO-E. Užívateľ bezodkladne potvrdí doručenie tejto informácie 
prostredníctvom e-mailovej komunikácie Prevádzkovateľovi PS. Pre doručovanie e
mailovej komunikácie primerane platí ustanovenie bodu 11.2 tejto Zmluvy. 

7.7 Ustanovenia v odsekoch 7.2, 7.3, 7.4 a 7.5 tejto Zmluvy sú platné od účinnosti ITC 
Dohody v prípade, že SEPS je signatárom ITC Dohody. V prípade, že SEPS nebude 
signatárom ITC Dohody, táto skutočnosť bude upravená v písomnom dodatku k tejto 
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Zmluve, ktorý sa zaväzujú obidve zmluvné strany uzatvoriť, a to s účinnosťou ku dňu 
účinnosti novej dohody alebo všeobecne záväznej právnej normy. 

7.8 Prevádzkovateľ PS vystavuje faktúru za prenos cez spojovacie vedenia dvakrát 
mesačne, a to za obdobie od l. do 15. dňa a od 16. do posledného dňa príslušného 
mesiaca, do 7 kalendárnych dní po skončení príslušného obdobia. Faktúra obsahuje 
vyúčtovanie ceny za prenos a k nej prislúchajúcu DPH. V prípade, že Užívateľ nie je 
registrovaný pre DPH v SR, vysporiadanie DPH pri fakturácii sa riadi legislatívou 
platnou v EÚ. 

7.9 Zmluvné strany sa dohodli na používaní elektronickej formy fakturácie. 

7.10 Faktúry uvedené v odseku 7.8 tejto Zmluvy budú vystavené pre slovenských partnerov 
podľa ustanovenia § 71 ods. l písm. b) zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") bezodkladne na 
základe Zmluvy a doručené z e-mailovej adresy Prevádzkovateľa PS na e-mailové 
adresy Užívateľa, uvedené v Prílohe č. l tejto Zmluvy. Elektronická faktúra doručená na 
inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú faktúru doručenú Užívateľovi v 
zmysle tejto Zmluvy. 

7.11 Splatnosť faktúry je najneskôr do 14 kalendárnych dní po jej odoslaní Užívateľovi na 
jeho e-mailovú adresu uvedenú v Prílohe č. l tejto Zmluvy. V prípade, že deň splatnosti 
faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, dňom splatnosti je 
najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie 
fakturovanej čiastky v prospech účtu Prevádzkovateľa PS. 

7.12 V prípade vyžiadaného zásahu operátora do e-Portálu Damas Energy v dôsledku chyby 
na strane Užívateľa (nesprávne zadaná, resp. chýbajúca požiadavka na prenos), 
Prevádzkovateľ PS je oprávnený si účtovať poplatok za zásah vo výške 200 EUR. 

7.13 Faktúru za činnosti podľa odseku 7.12 vystaví Prevádzkovateľ PS do 7 pracovných dní 
od zásahu do e-Portálu Damas Energy. Splatnosť faktúry je 7 kalendárnych dní od 
odoslania faktúry na e-mailovú adresu uvedenú v Prílohe č. l tejto Zmluvy 
Prevádzkovateľom PS Užívateľovi . 

7.14 V prípade ročnej/mesačnej/dennej aukcie voľnej obchodovateľnej kapacity platia 
fakturačné a platobné podmienky v zmysle pravidiel príslušnej aukcie. 

7.15 Faktúry musia spÍňať náležitosti v zmysle zákona o DPH. DPH k službe bude 
fakturovaná v sadzbe platnej v deň vzniku daňovej povinnosti. V prípade zahraničného 
Užívateľa bude DPH uplatnená v zmysle Smernice Rady EÚ tzn. bude použitý 
mechanizmus "reverse charge". 

7.16 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 na jeho e-mailovú adresu uvedenú 
v Prílohe č. l tejto Zmluvy. 
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.., 
Clánok VIII 

Zmluvný úrok z omeškania 

8.1 Prevádzkovateľ PS je oprávnený v pripade omeškania s úhradou splatnej platby na 
základe predloženej faktúry fakturovať úrok z omeškania vo výške l M EURIBOR + 8% 
p. a. z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania (pri 360 dňovom účtovnom roku). 
Pre výpočet úroku z omeškania sa použije hodnota IM EURIBOR, ktorá je platná k 
prvému dňu omeškania. Ak l M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu (záporná 
hodnota), pri výpočte úroku sa použije IM EURIBOR rovný nule. Faktúra bude zaslaná 
na emailovú adresu Užívatel'a uvedenú v Prílohe č. l tejto Zmluvy. Úrok z omeškania je 
splatný do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. 

8.2 Ak Užívateľ alebo Prevádzkovateľ PS 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 tieto úroky bezodkladne vrátiť . 

.., 
ClánokiX 

Predchádzanie škodám a náhrada škody, 
okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

9.1 Predchádzanie škodám, náhrada škody a okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa riadia 
prislušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

9.2 Užívateľ a Prevádzkovateľ PS sa dohodli, že pripadné nároky na náhradu škody zo 
strany Užívateľa voči Prevádzkovateľovi PS vzniknuté z dôvodu, ž~ JAO zaslal 
Prevádzkovateľovi PS nesprávne údaje týkajúce sa kapacitných práv prideľovaných 
prostredníctvom JAO, sú obmedzené výlučne do výšky ceny zaplatenej Užívateľom za 
prislušné kapacitné práva, najviac však do výšky pôvodnej ceny, za ktorú boli kapacitné 
práva pridelené prostredníctvom JAO v aukčnom procese. 

9.3 Užívateľ a Prevádzkovateľ PS sa dohodli, že ak nedôjde k potvrdeniu požiadavky na 
prenos podľa Prílohy č . 4, resp. 5, resp. 6, resp. 7 tejto Zmluvy z dôvodu, kedy kvôli 
nedostupnosti/nefunkčnosti IT systému zúčtovateľa odchýlok nebude možné 
skontrolovať požiadavku na prenos voči disponibilnej finančnej zábezpeke, nezakladá 
takáto situácia žiadny nárok na náhradu škody Užívateľovi zo strany Prevádzkovateľa 
PS. 

Článok X 
Riešenie sporov 

l 0.1 Riešenie sporov sa riadi podľa ustanovení Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa PS 
- Riešenie pripadov neplnenia zmluvných podmienok týkajúcich sa pravidiel prenosu 
cez spojovacie vedenia. 

l 0.2 Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. 
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ClánokXI 
Komunikácia 

11 .1 Osoby poverené komunikáciou oboch zmluvných strán uvedené v Prílohe č. tejto 
Zmluvy sú oprávnené 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. Poverené osoby oboch zmluvných strán nie sú 
oprávnené meniť ani rušiť túto Zmluvu. Zmenu poverených osôb je možné uskutočniť 
formou zaslania e-mailu zmluvnou stranou, ktorej poverené osoby sú menené, druhej 
zmluvnej strane a pre takýto prípad nie je nutné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, 
pričom primerane platí postup v zmysle bodu 11.2 tejto Zmluvy. 

11 .2 Písomnou formou odovzdania údajov a dokumentov podľa tejto Zmluvy sa rozumie 
doručenie údajov a dokumentov osobne, doporučenou poštou alebo kuriérom. Keď je 
písomnosť odovzdávaná elektronickou formou (e-mail), musí byť bezodkladne 
potvrdená prostredníctvom e-mailovej komunikácie zmluvnou stranou, ktorej bola 
správa elektronickou formou doručená. Dňom doručenia e-mailu sa rozumie deň 
odoslania potvrdenia o prijatí e-mailovej správy a v prípade absencie takéhoto 
potvrdenia deň odoslania e-mailu obsahujúci písomnosť. Vo všetkých ostatných 
prípadoch sa termínom doručenia rozumie deň doručenia dokumentov doporučenou 
poštou alebo deň osobného doručenia poverenými osobami druhej zmluvnej strane na 
adresu jej sídla. Ak sa dokument nedá doručiť adresátovi, za deň doručenia sa považuje 
3. pracovný deň nasledujúci po jej pôvodnom odoslaní doporučenou poštou adresátovi 
na adresu jeho sídla. 

11 .3 Prevádzkovateľ PS aj Užívate!' sú oprávnení nahrávať telefónne hovory realizované 
medzi osobami poverenými komunikáciou. 

11.4 Užívateľ súhlasí s tým, aby tieto nahrávky telefónnych hovorov medzi poverenymt 
osobami oboch zmluvných strán, ktoré realizuje a archivuje Prevádzkovateľ PS, slúžili 
v prípade potreby ako rozhodujúci hlasový záznam, ktorý obe zmluvné strany považujú 
za východiskový zdroj informácií pre dôkazové konanie a za jeden z dôkazných 
prostriedkov v prípadných sporoch. 

v 

ClánokXII 
Platnosť a ukončenie Zmluvy 

12.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu 
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom spustenia ICP, pričom na právne vzťahy 
vyplývajúce z tejto Zmluvy vzniknuté pred jej podpisom, no najskôr od začiatku 
spustenia ICP, sa vzťahujú ustanovenia tejto Zmluvy v primeranom rozsahu. Táto 
Zmluva odo dňa nadobudnutia jej účinnosti nahrádza všetky predchádzajúce zmluvné 
vzťahy týkajúce sa rovnakého predmetu Zmluvy uzatvorené medzi zmluvnými stranami 

12.2 Podmienkou nadobudnutia platnosti Zmluvy je, že Užívateľ je subjektom zúčtovania. 
Za účelom overenia tejto skutočnosti je SEPS oprávnená požiadať OKTE, a. s. 
o zoznam účastníkov trhu v SR, ktorí spÍňajú podmienky subjektu zúčtovania. 
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12.3 Táto Zmluva môže byť ukončená dohodou oboch zmluvných strán, výpoveďou zo 
Zmluvy zo strany Užívateľa alebo odstúpením od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa 
PS. 

12.4 Užívateľ môže túto Zmluvu vypovedať kedykoľvek i bez udania dôvodu. Výpovedná 
lehota je l mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená Prevádzkovateľovi PS. 

12.5 Prevádzkovateľ PS je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak došlo k podstatnému 
porušeniu Zmluvy zo strany Užívateľa, za ktoré sa považuje: 

12.5.1 Užívateľ napriek opakovanému písomnému upozorneniu neplní povinnosti 
podľa tejto Zmluvy alebo platnej legislatívy, 

12.5.2 Užívateľ nespÍňa všeobecné obchodné podmienky podľa Predpisov 
Prevádzkovateľa PS pre žiadny z druhov cezhraničného prenosu, tzn. dovoz a 
vývoz, 

12.5.3 Užívateľ odmietne uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, vyplývajúci zo zmeny 
Zákona, Vyhlášok SR, Predpisov Prevádzkovateľa PS, Rozhodnutia ÚRSO 
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, legislatívy EÚ a 
medzinárodných záväzkov a štandardov, ktoré vyplývajú z členstva v ENTSO-E. 

12.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Užívateľovi. 

12.7 Výpoveď ako aj odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť uskutočnené písomne a musí byť 
zaslané doporučeným listom druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. 

12.8 V prípade, že výpoveď alebo odstúpenie od Zmluvy podané jednou zo zmluvných strán 
sa nedali doručiť druhej zmluvnej strane, považuje sa za deň doručenia 3. pracovný deň 
nasledujúci po pôvodnom odoslaní doporučenou poštou adresátovi na adresu jeho sídla. 

12.9 Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje prípadné vzájomné záväzky vysporiadajú 
najneskôr do 30 dní po právoplatnom ukončení tejto Zmluvy. 

Článok XIII 
Záverečné ustanovenia 

13.1 Túto Zmluvu možno meniť a dopÍňať iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami 
podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

13.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce Prílohy: 

č. l Osoby poverené komunikáciou 
č. 2 Platný výpis z Obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) - overený odpis 

(v prípade organizačnej zložky výpis z obchodného registra zriaďovateľa 

organizačnej zložky) 
č. 3 Povolenie na podnikanie v energetike vydané ÚRSO - overený odpis 
č. 4 Časový priebeh dohodnutia obchodného prípadu na profile SK/PL 
č. 5 Časový priebeh dohodnutia obchodného prípadu na profile SK/HU 
č. 6 Časový priebeh dohodnutia obchodného prípadu na profile SKlU A 
č. 7 Časový priebeh dohodnutia obchodného prípadu na profile SK/CZ 
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13.3 Obsah Príloh č. 4, 5, 6 a 7 je uverejnený na webovej stránke SEPS, v časti Služby, 
Zmluvy. Pre prípad zmien v Prílohách č. 4, 5, 6, a 7 sa zmluvné strany dohodli na 
písomnom oznámení Užívateľovi, na e-mailové adresy uvedené v Prílohe č. l osobám 
povereným pre aukcie a scheduling cezhraničných prenosov, o zmene obsahu Príloh č. 
4, 5, 6 a 7. Užívateľ bezodkladne potvrdí doručenie tejto informácie prostredníctvom e
mailovej komunikácie Prevádzkovateľovi PS. Dňom doručenia potvrdenia o zmene 
Príloh č. 4, 5, 6, a 7 e-mailom od Užívateľa nadobúda účinnosť znenie nových Príloh č. 
4, 5, 6, a 7 bez potreby zmeny Príloh č. 4, 5, 6 a 7 formou dodatku k tejto Zmluve. Pre 
doručovanie e-mailovej komunikácie primerane platí ustanovenie bodu 11.2 tejto 
Zmluvy. 

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny názvu pojmu "Interim Coupling 
Project" v zmysle článku III tejto Zmluvy Prevádzkovateľ PS zmenu názvu pojmu 
doručí písomne e-mailovou komunikáciou Užívateľovi, na e-mailové adresy uvedené v 
Prílohe č. 1 osobám povereným pre aukcie a scheduling cezhraničných prenosov. 
Užívateľ bezodkladne potvrdí doručenie tejto informácie prostredníctvom e-mailovej 
komunikácie Prevádzkovateľovi PS, pričom primerane platí postup v zmysle bodu 11.2 
tejto Zmluvy. Dňom doručenia potvrdenia o zmene názvu od Užívateľa nadobúda 
účinnosť nový názov tohto pojmu bez potreby zmeny Zmluvy formou dodatku k tejto 
Zmluve. 

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny energetického identifikačného kódu, 
umožňujúceho jednoznačnú identifikáciu právnických osôb v cezhraničnom obchode 
(tzv. EIC kód) je Užívateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Prevádzkovateľovi 
PS takúto zmenu, a to postupom v zmysle bodu 11.2 tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ PS 
na základe doručeného oznámenia overí nový EIC kód v uverejnenom zozname 
platných EIC kódov na stránke ENTSO-E a následne potvrdí Užívateľovi doručenie 
oznámenia o zmene EIC kódu. Dňom doručenia potvrdenia o zmene EIC kódu 
nadobúda účinnosť nový EIC kód Užívateľa v zmysle doručeného oznámenia, a to bez 
potreby zmeny Zmluvy formou dodatku k tejto Zmluve. 

13.6 Užívateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom 
spoločnosti SEPS s názvom "Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a. s." zverejnenom na webovej stránke spoločnosti 
SEPS www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o 
spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

13.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a 
faktúry vyplýva z §Sa a §5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, 
ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie 

obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú alebo vylučujú. 

Taktiež nie je dotknuté ustanovenie bodu 12.1 tejto Zmluvy. 
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13.8 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. 

13.9 Záväzok ochrany a utajenia dôverných informácií trvá ešte tri roky po ukončení 
platnosti a/alebo účinnosti tejto Zmluvy. Tento článok sa nevzťahuje na informačnú 
povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

13.1 O Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú prekonané novou právnou úpravou, 
zaväzujú sa obe zmluvné strany dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy nahradiť novým 
ustanovením, ktoré bude v súlade s novou právnou úpravou, alebo zmenou, alebo sa 
dohodnú na ustanovení, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý mali obe zmluvné strany 
na mysli pri formulovaní tejto Zmluvy. Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zostávajú bez 
zmeny. 

13.11 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom 
rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Oficiálna komunikácia vo vzťahu k tejto Zmluve 
sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. 

13.12 Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že túto Zmluvu neuzatvárajú za 
nevýhodných podmienok, že ustanoveníam tejto Zmluvy porozumeli, ti eto vyjadrujú ich 
slobodnú a vážnu vôl'u a zaväzujú sa ich dobrovol'ne plniť. 

Dátum: 

Prevádzkovateľ PS: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

Dátum: 

Užívateľ: 

Mariá~~T~c;M~,~L 
podprei'IÍa predst7 .stva 
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