.. --:: ~-·- Zmluvy Prevádzkovateľa : 2016-0291-1171510/03
Číslo Zmluvy Užívatel'a:

č. 3 k Zmluve o spoločnom postupe pri zmene pripojenia
spoločnosti FORTISCHEM a. s. do prenosovej sústavy SR
v elektrickej stanici Bystričany

Dodatok

uzavretej podl'a § 269 ods. 2 a § 289 a nasl. zákona č í slo 513/1 991 Zb. Obchodný zákonník
v zneni neskorších predpisov (ďalej len .Dodatok č. 3")
l. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Prevádzkovater prenosovej sústavy
Obchodné meno:

Slovenská

elektrizačná

prenosová sústava, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.,
oddiel: Sa, vložka č . 2906/B
IČO:
35 829 141
DIČ:
2020261342
SK2020261342
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Tatra banka , a.s.
Číslo účtu:
2620191900/1100
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900
l BAN:
SWIFT (BIC):
TATRSKBX
Konajúca prostredníctvom: Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva
Marián Širanec, MBA., podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach tohto Dodatku: Mgr. Martin Riegel, vrchný riaditel' úseku rozvoja, investícií
a obstarávania
Ing. Karol Kósa, PhD., výkonný riadite ľ sekcie rozvoja
elektrizačnej sústavy
Ďalej len "Prevádzkovatef" resp. "SEPS"

a
1.2 Užívater prenosovej sústavy
FORTISCHEM a. s. "pod dočasnou ochranou"
Sídlo:
M. R. štefánika 1
972 71 Nováky
Zapísaná :
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , oddiel: Sa,
vložka č. 10623/R
46 693 874
IČO :
DIČ:
2023528254
IČ DPH:
SK2023528254
Bankové spojenie:
PPF banka a.s.
Číslo účtu :
202361 0003/6000
l BAN:
CZ96 6000 0000 0020 2361 0003
PMBPCZPPXXX
SWIFT (BIC):
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Jan Ki'ička , predseda predstavenstva
štefan Hornáček, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach tohto Dodatku:
Obchodné meno:

Ďalej len .Užívater" resp.• FORTISCHEM"

Ďalej spolu ako " Zmluvné strany"

ll. PREAMBULA

2.1 Dňa 16.11.2016 uzatvorili Zmluvné strany Zmluvu o spoločnom postupe pri zmene
pripojenia spoločnosti FORTISCHEM a. s. do prenosovej sústavy SR v elektrickej stanici
Bystričany - č . zmluvy Prevádzkovatel'a 2016-0291-1171510, č. zmluvy Užívatel'a
304/2016/CEZ-F (ďalej len "ZoSP") .
2.2 Následne bol dňa 25.06.2019 uzatvorený Dodatok č . 1 k ZoSP, ktorý upravil posun
termínu uvedenia zariadení Prevádzkovatel'a a Užívateľa v ESt Bystričany v rozsahu
dohodnutom v ZoSP do riadnej prevádzky na neskorší termín. Dodatok č. 1 upravil aj
výšku odhadovaného podielu Užívateľa na celkových investičných nákladoch vyvolaných
u Prevádzkovateľa na vybudovanie Zariadení a stavebných objektov a úprav
a súvisiacich rekonštrukcií v rozsahu podľa bodu 3.3 ZoSP vrátane režijných
a kapitálových nákladov.
2.3 Z dôvodu potreby opätovného posunu termínu uvedenia zariadení Prevádzkovate ľa
a Užívatel'a v ESt Bystričany v rozsahu dohodnutom v ZoSP do riadnej prevádzky na
neskorší termín, zmeny podmienok úhrady skutočne vynaložených investičných nákladov
Prevádzkovateľa za vybudovanie Zariadení a stavebných objektov a úprav a súvisiacich
rekonštrukcií v rozsahu podl'a bodu 3.3 ZoSP vrátane režijných a kapitálových nákladov,
ako aj z dôvodu doplnenia technických požiadaviek a parametrov nového transformátora ,
Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.12.2020 Dodatok č. 2.
2.4 V nadväznosti na zmenu akcionára v spoločnosti FORTISCHEM a poskytnutie dočasnej
ochrany v zmysle zákona č. 421/2020 Z.z. o dočasnej ochrane podnikaterov vo
finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, boli uskutočnené
vzájomné rokovania, na ktorých sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku
č . 3 k ZoSP, predmetom ktorého je posun termínu predloženia bankovej záruky v zmysle
bodu 6.4 ZoSP o jeden kalendárny mesiac.
111. PREDMET DODATKU č. 3

3.1 Týmto Dodatkom č. 3 sa v ZoSP ruši ustanovenie Článku Vl , bod 6.4 v celom rozsahu
a nahrádza sa novým znením nasledovne:
6. 4 Na

zabezpečenie

úhrady skutočne vynaložených investičných nákladov
Prevádzkovateľa za vybudovanie Zariadení a stavebných objektov a úprav
a súvisiacich rekonštrukcií v rozsahu podl'a bodu 3.3 tejto Zmluvy vrátane režijných
a kapitálových nákladov, je Užívate!' povinný predložiť Prevádzkovateľovi v termíne
do
30.06.2021
neodvolateľnú
bankovú
záruku
vystavenú
v prospech
Prevádzkovateľa vo výške 1.500.000,- EUR (slovom: ,jeden milión päťstotisíc eur'),
na základe ktorej bude zabezpečená úhrada nákladov Prevádzkovateľa v prípade, ak
Užívateľ bude v omeškaní s úhradou nákladov v zmysle bodu 1O. 4 tejto Zmluvy o viac
ako 30 kalendárnych dní. Banková záruka musí byť vystavená bankou alebo
pobočkou zahraničnej banky oprávnenou pôsobiť na zemí SR s priznaným
dlhodobým ratingom minimálne na úrovni 888 (S&P). resp. 8aa2 (Moody's). alebo
inou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky vzájomne odsúhlasenou Zmluvnými
stranami. Platnosť bankovej záruky je do 31.03.2023.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Dodatok č. 3 nadobúda
stranami.

platnosť

a

účinnosť dňom

jeho podpisu obidvomi Zmluvnými

4.2 Ostatné ustanovenia ZoSP sa nemenia.
4.3 Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddelitel'nú súčasť ZoSP.
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4.4 Dodatok č. 3 je vypracovaný v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán dostane po dve (2) vyhotovenia .
4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 3 a daňové doklady súvisiace s Dodatkom č. 3
budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky
a faktúry vyplýva z§ 5a 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. Tým nie je dotknuté
ustanovenie bodu 4.1 Dodatku č. 3.
Za

Prevádzkovateľa :

V Bratislave

Za

dňa

Užívateľa:

V Novákoch dňa .

Ian Krička

Ing. Peter Oovhun
predseda predstavenstva

Mgr.

Marián Sir9fiéc, MBA.

štefan Hornáček
podpredseda predstavenstva

pred~eda predstavenstva

predseda;~fedstavenstv
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