
Číslo Dodatku Poskytovatel'a: 813 28 56 l 03 
Číslo Dodatku Prevádzkovatel'a PS: 201 8-0338-1151320/03 

Dodatok č. 3 
k Rámcovej zmluve o poskytovaní podporných služieb 

a dodávke regulačnej elektriny 
(ďalej len "Dodatok") 

1.1 Poskytovateľ 

Obchodné meno: 
Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
IČ pre DPH: 
RČ SDE (spotrebná daň z elektriny): 
EIC kód typu X: 
Menom spoločnosti koná: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC(SWIFľ): 

medzi 

" Clánok I. 

Slovenské elektrárne, a.s. 
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 

35 829 052 
2020261353 
SK2020261353 
SK52741300120 
ll XSEBRA TISLA V A4 
Ing. Branislav Strýček, predseda predstavenstva 
Ing. Lukáš Maršálek, člen predstavenstva 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
2304639953/0200 
SK36 0200 0000 0023 0463 9953 
SUBASK.BX 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 
Vložka 2904/B. 

(ďalej len "Poskytova tel' alebo Dodáva tel"' ) 

1.2. Prevádzkovate)' PS 

Obchodné meno: 
Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
IČpreDPH: 
IČ SDE (spotrebná daň z elektriny): 
Menom spoločnosti koná: 

Bankové spojenie: 
Čislo účtu: 
mAN: 
BIC(SWIFT): 

a 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/ A, 824 84 Bratislava, SR 

35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
SK527 41300088 
Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA, 
podpredseda predstavenstva 
Tatra banka, a.s. Bratislava 
2620191900/1100 
SK30 1100 0000 0026 2019 1900 
TATRSK.BX 



Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC(SWIFľ): 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
0179562264/0900 
SK09 0900 0000 0001 7956 2264 
GIBASKBX 

Bankové spojenie: VÚB, a. s. 
Číslo účtu: 2382397857/0200 
mAN: SK69 0200 0000 0023 8239 7857 
BIC (SWIFľ): SUBASKBX 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 
Vložka č.: 2906/B. 
(ďalej len "Prevádzkovateľ PS" alebo aj "SEPS") 

(ďalej aj ako "Zmluvné strany") 

Článok II. 
Preambula 

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 24.08.2018 Rámcovú zmluvu o poskytovaní podporných 
služieb a dodávke regulačnej elektriny, ev. č. Prevádzkovateľa PS 2018-0338-1151320, 
(ďalej len "Zmluva"). 

2.2 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok za účelom zmeny príloh č. 3, č. 4 a 
č. 19, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

Článok III. 
Predmet Dodatku 

3.1 V súvislosti so zmenou v rozsahu zdrojov Slovenských elektrární, a. s. certifikovaných 
pre poskytovanie podporných služieb - pribudli zariadenia Elektrokotol EBO 
a Elektrokotol EMO. 

3.2 Tento Dodatok pridáva do Prílohy č. 3 "Elektrická schéma zapoJema zariadení 
Poskytovateľa", jednopólovú schému zapojenia dvoch zdrojov Poskytovateľa EBO - V2, 
OBJEKT 713 a EMO l , 2 ELEKTROKOTOL. 

3.3 Tento Dodatok nahradzuje Prílohu č. 4 "Zoznam Certifikátov Poskytovateľa uložených na 
dispečingu Prevádzkovateľa PS" aktuálnym zoznamom certifikátov Poskytovateľa. 

3.4 Tento Dodatok nahradzuje Prílohu č.l9 "Hodnoty dovoleného trendu pre SRV" 
aktualizovanou Prílohou č. 19. 



Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami, 
pokiaľ v Dodatku nie je uvedené inak, a uzatvára sa na dobu platnosti Zmluvy. 

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú 
v platnosti v nezmenenom znení. 

4.3 Ak je Poskytovateľ povinnou osobou v zmysle zákona č. 211 /2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v platnom znení, účinnosť Dodatku podlieha jej 
predchádzajúcemu zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv. V prípade povinnosti 
zverejnenia Dodatku, Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť deň po dni 
zverejnenia Dodatku v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. §4 7a ods. l Občianskeho 
zákonníka. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok a daňové doklady súvisiace s Dodatkom 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. 

4.5 Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pre každú Zmluvnú stranu po jednom 
(l) rovnopise. 

4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok nebol uzavretý 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 svojim obsahom alebo účelom 
neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na 
uzatvorenie tohto Dodatku a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez 
výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku pripájajú svoje podpisy. 
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4.7 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 3: Elektrická schéma zapojenia zariadeni Poskytovateľa, ktorá sa týmto 
Dodatkom dopÍňa 

Príloha č. 4: Zoznam Certifikátov Poskytovateľa uložených na dispečingu 
Prevádzkovateľa PS, ktorá nahrádza pôvodnú Prílohu č. 4 

Príloha č. 19: Hodnoty dovoleného trendu pre SRV+, SRV-, ktorá nahrádza pôvodnú 
Prílohu č. 19 

V Bratislave, dňa .................. . 

Prevádzkovate)' PS 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

MariánJ~~nri!, MBA j 
podpre7äa predstavrtva 

8 
8. 

V Bratislave, dňa .... 

Poskytovatel': 

. ....... ... .. '-7 .................................... .. 
Ing. Bra~Uslat Strýlek 
predsed ft pr;;;lstavenstva 

Ing. ~J4iš Maršált 
člen pr'ri1stavenstva \ 
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