
Číslo Zmluvy Prevádzkovatefa: 2021-0205-1171510 
Číslo Zmluvy Výrobcu: 

Rámcová zmluva 
o pripojení do prenosovej sústavy SR 

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni 
neskorších predpisov a v zmysle§ 26 ods. 2 Zákona č . 251/2012 Z.z. o energetike 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Obchodné meno: 
Sf dio: 

Zapísaná: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
SWIFT (BIC): 
Konajúca prostrednlctvom: 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach tejto Zmluvy: 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a. s., Bratislava 
SK30 1100 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 
Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Marián Siranec, MBA, podpredseda predstavenstva 
Mgr. Martin Riegel , vrchný riaditel' úseku rozvoja, investícií 
a obstarávania 
Ing. Karol Kósa, PhD., výkonný riaditer sekcie rozvoja 
elektrizačnej sústavy 

ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo ,.SEPS" 

Obchodné meno: 
Sf dio: 

Zapísaná: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
SWIFT: 
Konajúca prostredníctvom: 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach tejto Zmluvy: 

a 

Slovenské elektrárne, a.s. 
Mlynské nivy 47 
821 09 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, Vložka č . : 2904/B 
35 829 052 
2020261353 
SK2020261353 
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
SK63 1111 0000 0000 0525 7155 
UNCRSKBX 
Ing. Branislav Strýček, predseda predstavenstva 
Ing. Lukáš Maršálek, člen predstavenstva 
Ing. Vlastimil Tomašovič, vedúci pre trhovú reguláciu 

ďalej len "Výrobca" alebo "SE" 



ll. PREAMBULA 

2.1 Prevádzkovateľ je držiteľom povolenia č. 2005E 0137 na prenos elektriny v platnom 
~není na úrovni prenosovej sústavy Slovenskej republiky (ďalej len "PS") vydaným 
Uradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len .. úRSO") dňa 21 . decembra 2005. 

2.2 Výrobca je držiteľom povolenia č. 2005E 0120 na výrobu a dodávku elektriny v platnom 
znení vydaným úradom pre reguláciu siet'ových odvetví (ďalej len "ÚRSO") dňa 1. Januára 2006. 

2.3 Dňa 10.04.2007 bola medzi Prevádzkovateľom a Výrobcom uzatvorená Zmluva 
o pripojení výrobcu elektriny k prenosovej sústave SR, číslo zmluvy Prevádzkovateľa: 
2007-0161-3210, číslo zmluvy Výrobcu: ZM-PŽ-07-1-01309-83310 (ďalej len .ZoP"). 
Dňa 13.05.2016 bola medzi Prevádzkovateľom a Výrobcom uzatvorená Zmluva 
o pripojení EMO 3 do prenosovej sústavy SR pre odber elektriny, číslo zmluvy 
Prevádzkovateľa: 2016-0242-1171510. Dňa 13.05.2016 bola medzi Prevádzkovatel'om 
a Výrobcom uzatvorená Zmluva o pripojeni EMO 3 do prenosovej sústavy SR pre 
dodávku elektriny, číslo zmluvy Prevádzkovateľa : 2016-0243-1171510. 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Rámcovej zmluvy o pripojení do PS (ďalej len t "zmluva") z dôvodu potreby úpravy doterajšieho zmluvného vzťahu , dosiahnutia jeho 
lepšej prehľadnosti a s cieľom dosiahnutia špecifikácie pripojenia Výrobcu do PS na 
úroveň jednotlivých miest pripojenia do PS. 

2.5 Táto Zmluva sa riadi najmä ustanoveniami Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"Zákon o energetike"), Zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"), príslušnými vyhláškami a nariadeniami 
vlády Slovenskej republiky a výnosmi a rozhodnutiami ÚRSO. Zmluva sa ďalej riad i 
Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a.s., Technickými podmienkami prístupu a pripojenia, pravidlami 
prevádzkovania PS a príslušnými Prevádzkovými inštrukciami Prevádzkovatel'a (ďalej 
len nPredpisy Prevádzkovateľa"), pokiaľ sa zmluvné strany v tejto Zmluve nedohodli 
inak. V prípade, že dôjde v budúcnosti k takým závažným zmenám Predpisov 
Prevádzkovateľa v rozsahu, že by priamo ovplyvnili plnenie tejto Zmluvy, 
Prevádzkovateľ je povinný tieto zmeny písomne oznámiť Výrobcovi. Následne budú tieto 
zmeny deklaratórne potvrdené formou dodatku k tejto Zmluve. Zároveň platí, že Výrobca je viazaný aktuálne platnými Predpismi Prevádzkovatel'a bez nutnosti uzatvárania 
dodatku k tejto Zmluve z dôvodu zmeny Predpisov Prevádzkovateľa. Predpisy 
Prevádzkovateľa v aktuálnom zneni sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti SEPS, www .sepsas.sk. 

2.6 Terminológia a odborné pojmy používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona 
o energetike, súvisiacich vykonávacieh predpisov a Predpisov Prevádzkovateľa , ktoré 
sú zverejnené na internetovej stránke Prevádzkovateľa . 

111. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je: 

3.1.1 záväzok Prevádzkovateľa pripojiť elektroenergetické zariadenia (ďalej len 
"Zariadenia") Výrobcu k Zariadeniam Prevádzkovateľa v miestach pripojenia do PS 
podľa podmienok tejto Zmluvy, v súlade s Predpismi Prevádzkovatel'a a po splneni 
obchodných a technických podmienok pripojenia zo strany Výrobcu, 

3.1.2 zabezpečiť zo strany Prevádzkovateľa dohodnuté technické dimenzovanie pripojenia 
do PS, kapacitu pripojenia pre dodávku do PS a kapacitu pripojenia pre odber z PS 

Rámcová zmluva o pripojeni do prenosovej sústavy SR 2/9 



vo výške podľa čiastkových zmlúv a záväzok žiadateľa uhradiť určený podiel nákladov 

vyvolaných u Prevádzkovateľa za pripojenie Zariadení Výrobcu do PS 

3.1.3 pnpoJeme Zariadení Výrobcu v konkrétnych miestach pnpojenia do PS 

prostredníctvom samostatných čiastkových zmlúv, ktorých predmet plnenia 

zodpovedá predmetu Zmluvy a stanovuje konkrétne obchodné a technické podmienky 

pripojenia pre jednotlivé miesta pripojenia. 

3.1.4 koordinácia činností a povinností, ako aj spolupráca a záväzky obidvoch zmluvných 

strán v súvislosti s pripojením Zariadení Výrobcu do PS. 

3.2 S poukazom na skutočnosť, že v rámci predmetu Zmluvy môže dochádzať k spracúvaniu 

osobných údajov dotknutých osôb, Výrobca je povinný v rámci predmetu plnenia Zmluvy 

postupovať tak, aby plnenie bolo plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných 

údajov, ktoré ukladajú 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 zneni ich prípadných neskorších zmien. Výrobca je povinný v rámci predmetu plnenia 

Zmluvy postupovať tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo účinné bezpečnostné, 

technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň 

bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných 

údajov. 

IV. UZATVÁRANIE ČIASTKOVÝCH ZMLÚV 

4.1 Čiastkové zmluvy budú uzatvárané v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou. 

4.2 Čiastková zmluva bude upravovať najmä: 

4.2. 1 miesto pripojenia 

4.2.2 termín pripojenia a doba pripojenia 

4.2.3 majetkové hranice 

4.2.4 technické dimenzovanie pripojenia 

4.2.5 kapacitu pripojenia 

4.2.6 napätie v mieste pripojenia 

4.2. 7 identifikáciu odberného a odovzdávajúceho miesta 

4.2.8 typy a nastavenie ochrán 

4.2.9 špecifické ustanovenia 

4.3 Jedna čiastková zmluva predstavuje konkrétne podmienky pripojenia pre jedno miesto 

pripojenia Výrobcu. 

4.4 Čiastkové zmluvy tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

4.5 Akákorvek zmena čiastkovej zmluvy je možná na základe zmeny znenia prílohy tejto 

Zmluvy formou Dodatku k Zmluve, ak nie je v čiastkovej zmluve v definovanom rozsahu 

zmien uvedené inak. 

4.6 Prevádzkovateľ je oprávnený vyzvať Výrobcu na uzatvorenie novej čiastkovej zmluvy, 

pripadne jej zmeny, ak nastanú akékol'vek technické zmeny v mieste pripojenia do PS. 

Výrobca je povinný prijať návrh čiastkovej zmluvy najneskôr do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia písomnou formou. 
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V. NÁKLADY NA PRIPOJENIE, FINANČNÉ GARANCIE 

5.1 Bez potreby budovania Zariadení na strane Prevádzkovateľa v existujúcich miestach 

pripojenia, nevznikajú na strane Prevádzkovateľa náklady za pripojenie. 

5.2 Ak bude Výrobca v budúcnosti požadovať nové pripojenie do PS alebo zvýšenie hodnôt 

technického dimenzovania pripojenia alebo kapacity pripojenia existujúceho pripojenia 

do PS, alebo úpravu existujúcich Zariadení PS slúžiacich pre pripojenie Výrobcu do PS, 

bude úhrada nákladov vyvolaných u Prevádzkovateľa za pripojenie do PS stanovená 

formou Zmluvy o spoločnom postupe v zmysle Predpisov Prevádzkovateľa a následne 

deklarovaná v čiastkovej zmluve, viažucej sa na konkrétne miesto pripojenia. 

Vl. MERANIE V MIESTE PRIPOJENIA 

6.1 Obchodné meranie v PS zabezpečuje Prevádzkovateľ, ktorý je povinný zabezpečiť 

náležitosti merania, vyplývajúce z platnej legíslatfvy. Na účel merania sa využíva súbor 

technických prostriedkov, obsluhovaných vyškoleným personálom, ktorý sa označuje 

systém obchodného merania (ďalej iba "SOM"). Merať odber a dodávku elektriny je 

možné len určeným meradlom. 

6.2 Meranie v mieste pripojenia je vybudované podl'a vzájomne dohodnutej a zaužívanej 

koncepcie Prevádzkovateľa a Výrobcu. SOM pozostáva z elektromerov, kodérov 

a komunikačných zariadeni, umožňujúcich diaľkový zber údajov z elektromerov. Hlavný 

elektromer, analyzátor kvality elektriny a následné komunikačné zariadenia sú v majetku 

a v správe Prevádzkovateľa. Záložný elektromer a následné komunikačné zariadenia sú 

v majetku a v správe Výrobcu. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej výmene 

meraných dát priamym krížovým prepojením elektromerov so zberovými centrálami 

Výrobcu a Prevádzkovateľa. 

6.3 Pracovníci Výrobcu sú povinní umožniť bez zdržania pracovníkom Prevádzkovateľa, 

alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom, rýchly výkon správy zariadeni SOM 

a merania kvality elektriny Prevádzkovateľa, a to nepretržite v ľubovoľnú hodinu, aj 

v čase mimo riadnej pracovnej doby. Ak existujú zvláštne podmienky prístupu do objektu 

Výrobcu, budú Prevádzkovaterovi tieto podmienky písomne oznámené najneskôr do 30 

dní od podpisu tejto Zmluvy. Ak Výrobca neumožní rýchle odstránenie porúch, preberá 

plnú zodpovednosť za všetky škody spôsobené spomaľovaním servisného zásahu a za 

úhradu týchto škôd. 

6.4 Ostatné náležitosti , týkajúce sa merania, vrátane získavania náhradných hodnôt pri 

výpadku SOM, sa riadia platnými Predpismi Prevádzkovateľa . Prevádzkovateľ ich 

zverejňuje na svojom webovom sídle. 

VIl. KVALITA ELEKTRINY V MIESTE PRIPOJENIA DO PS 

7.1 Prevádzkovateľ a Výrobca sú zodpovední za dodržiavanie stanovených parametrov 

kvality elektriny v zmysle príslušnej legislatívy a Predpisov Prevádzkovateľa . 

7.2 V rámci SOM je realizovaný systém na monitorovanie kvality prenášanej elektriny, ktorý 

pozostáva zo sieťových analyzátorov pripojených na prístrojové transformátory 

obchodného merania a z centrály na zber údajov z týchto analyzátorov. Sledovanie 

technických parametrov kvality elektriny bude zabezpečené v zmysle platnej legislatívy 

a Predpisov Prevádzkovatel'a v miestach pripojenia Výrobcu do PS. 

7.3 Ak sa na základe záverov spoločnej analýzy preukáže, že prekročenie stanovených 

parametrov kvality elektriny v zmysle bodu 7.6 tejto Zmluvy, spôsobujú Zariadenia 

Výrobcu, Výrobca je povinný bezodkladne vykonať nápravu v termíne, ktorý určí 

Prevádzkovateľ po predchádzajúcej dohode s Výrobcom. Prekračovania hraničných 

hodnôt parametrov kvality elektriny, spôsobených prevádzkou Zariadení Výrobcu po 
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• 

tenníne stanovenom na odstránenie sa považuje za porušenie podmienok stanovených 

touto Zmluvou zo strany Výrobcu a Prevádzkovatef je oprávnený z tohto dôvodu uplatniť 

si zmluvnú pokutu u Výrobcu za každé takéto prekračovanie v zmysle Obchodných 

podmienok k zmluve o pripojení do PS, ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku 

prevádzkovateľa prenosovej sústavy. 

7.4 Ak sa preukáže, že prekročenie stanovených parametrov kvality elektriny spôsobujú 

Zariadenia Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne vykonať nápravu. 

Prekračovanie hraničných hodnôt parametrov kvality elektriny spôsobených prevádzkou 

Zariadení Prevádzkovateľa sa považuje za porušenie podmienok stanovených touto 

Zmluvou zo strany Prevádzkovateľa a Výrobca je oprávnený z tohto dôvodu uplatniť si 

zmluvnú pokutu u Prevádzkovateľa za každé prekračovanie v zmysle Obchodných 

podmienok k zmluve o pripojení do PS, ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku 

prevádzkovateľa prenosovej sústavy. 

7.5 Vo vyššie uvedených prípadoch sa obe strany zaväzujú k vzájomnej spolupráci pri 

zisťovaní príčin vzniku zhoršených parametrov kvality elektriny a pri ich odstraňovaní. 

7.6 štandardné ukazovatele kvality elektriny sú na účely tejto Zmluvy definované normou 

STN EN 50160:2011 a Technickými podmienkami prístupu a pripojenia, pravidlami 

prevádzkovania PS, zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa. 

VIli. TECHNICKÉ DIMENZOVANIE PRIPOJENIA 

8.1 Technické dimenzovanie pripojenia (ďalej len .TOP") vyjadruje maximálnu využiteľnosť 

miesta pripojenia Výrobcu do PS, alebo iného technologicky opodstatneného súvisiaceho 

miesta, zo strany Výrobcu, vo väzbe na vopred dohodnuté technické riešenie pripojenia, 

resp. vo väzbe na parametre inštalovaných zariadeni Prevádzkovateľa, prípadne Výrobcu. 

8.1.1 TDP pre dodávku elektriny do PS v jednotlivých miestach pripojenia Výrobcu do PS je 

stanovené ako suma inštalovaných zdanlivých výkonov všetkých generátorov 

Zariadení na výrobu elektriny v megavoltampéroch (ďalej len .MVA") pripojených do 

PS v spoločnom mieste pripojenia. 

8.1.2 TDP pre odber elektriny z PS v jednotlivých miestach pripojenia Výrobcu do PS je 

stanovené ako suma inštalovaných zdanlivých výkonov všetkých odberných 

elektroenergetických Zariadení Výrobcu v MVA, pripojených do PS v spoločnom 

mieste pripojenia. 

8.2 Hodnota TDP má pre Výrobcu aj pre Prevádzkovateľa záväzný charakter pre 

dimenzovanie zariadení Prevádzkovateľa slúžiacich na pripojenie Výrobcu do PS a pre 

stanovenie kapacity pripojenia podľa čl . IX tejto Zmluvy. 

IX. KAPACITA PRIPOJENIA 

9.1 Kapacita pripojema (ďalej len "KP") vyjadruje reálnu využiteľnosť TDP v každom 

jednotlivom mieste pripojenia Výrobcu a je stanovená na základe TOP 

elektroenergetických Zariadení na výrobu elektriny a odberných Zariadení vlastnej 

spotreby Výrobcu a udáva sa v megawattoch (ďalej len "MW"). 

9.1.1 KP pre odber z PS je stanovená na základe reálnej využiteľnosti TDP v každom 

jednotlivom mieste pripojenia do PS so zohl'adnenfm menovitého účinníka (cos CJ>n) 

a koeficientu súdobosti , pričom predstavuje maximálnu hodnotu odoberaného činného 

výkonu v MW, ak Zariadenie na výrobu elektriny nevyrába. 

9.1.2 KP pre dodávku do PS je stanovená na základe reálnej využitel'nosti TDP 

so zohľadnen ím menovitého účinníka (cos q>n) a odoberaného činného výkonu pre 

technologickú vlastnú spotrebu a ostatnú (netechnologickú) vlastnú spotrebu, ak 

technológia výroby elektriny daného Zariadenia na výrobu elektriny umožňuje 
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pokrývať vlastnú spotrebu z vyrobenej elektriny v danom mieste pripojenia, pričom 

predstavuje maximálnu hodnotu dodávaného činného výkonu v MW. KP pre dodávku 

do PS zohľadňuje aj elektrické straty na Zariadeniach, ktorými je Výrobca pripojený do 

daného miesta pripojenia v PS. 

9.2 V prípade, že dosiahnuteľný výkon Zariadení Výrobcu, stanovený výrobcom Zariadenia 

alebo potvrdený protokolom z bilančného merania pre určenie dosiahnuteľného výkonu, 

prekračuje inštalovaný výkon Zariadenia Výrobcu, tak KP pre dodávku do PS sa 

stanovuje so zohľadnením hodnoty dosiahnuteľného výkonu Zariadení. 

9.3 Stanovené hodnoty KP pre odber z PS a KP pre dodávku do PS v každom jednotlivom 

mieste pripojenia Výrobcu do PS, nesmú byť Výrobcom prekračované. 

9.4 Výrobca je povinný prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k prekračovaniu 

stanovených hodnôt KP pre odber z PS a KP pre dodávku do PS v každom jednotlivom 

mieste pripojenia Výrobcu do PS, deklarovaných v príslušnej čiastkovej zmluve. 

9.5 Prekračovanie stanovených hodnôt KP pre odber z PS a KP pre dodávku do PS bude 

vyhodnocovať Prevádzkovateľ na základe dát z obchodného merania (pozri čl. Vl tejto 

Zmluvy), porovnávaním priemernej hodnoty činného výkonu v MW, vypočítanej 

zo skutočného objemu prenesenej elektriny v MWh nameranej v rámci 15 minútového 

obchodného intervalu a stanovenej hodnoty KP pre odber z PS a KP pre dodávku do PS 

v MW uvedených v príslušných čiastkových zmluvách, so zohľadnením neistoty 

meracieho reťazca vo výške 0,8%. 

9.6 Prevádzkovateľ pri zistení prekročenia stanovenej hodnoty KP pre odber z PS a KP pre 

dodávku do PS v príslušných miestach pripojenia Výrobcu do PS písomne upozorní 

Výrobcu na túto skutočnosť a vyzve Výrobcu na zdôvodnenie prekročenia v lehote do 

10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Prevádzkovateľa. V prípade, že 

prekročenie stanovených hodnôt KP pre odber z PS a KP pre dodávku do PS nebude 

Užívateľom relevantne zdôvodnené alebo nebude splnená stanovená lehota, považuje 

sa to za porušenie povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy a Prevádzkovate!' je 

oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu v zmysle Obchodných podmienok Zmluvy 

o pripojení, ktoré sú súčasťou Predpisov Prevádzkovatel'a. 

9.7 Prekročenie stanovenej hodnoty KP pre odber z PS a KP pre dodávku do PS zo strany 

Výrobcu v miestach pripojenia Výrobcu do PS v jednotlivých miestach pripojenia 

z dôvodu mimoriadnych udalostí alebo havárií na zariadeniach pre výrobu, prenos 

a distribúciu elektriny, sa nepovažuje za porušenie povinností vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy a Prevádzkovateľ nemá právo uplatniť si zmluvnú pokutu za každé takéto 

prekročenie. 

X. OCHRANY 

10.1 Výrobca je povinný udržiavať ochrany v stave zodpovedajúcom technickým podmienkam 

Prevádzkovatel'a. 

10.2 Výrobca je povinný na požiadanie Prevádzkovateľa zmeniť nastavenie ochrán. 

10.3 Výrobca je povinný v prípade výmeny ochrán predložiť projekt na odsúhlasenie 

Prevádzkovatel'ovi. 

10.4 Prevádzkovateľ má právo vykonať fyzickú kontrolu stavu ochrán vedení. Výrobca je 

povinný umožniť zamestnancom Prevádzkovateľa alebo zamestnancom ním poverenej 

organizácie vykonanie kontroly. 

10.5 Obidve zmluvné strany sú povinné navzájom si poskytovať údaje o pôsobeni ochrán 

a o poruchových zápisoch pri poruchách v oblastiach vzájomne spolupracujúceho 

chránenia Zariadeni. 
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Xl. PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY, OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE 
ZODPOVEDNOSŤ 

11.1 Predchádzanie škodám, náhrada škody a okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (v platnom znení). 

11 .2 Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na 

podnikanie plnia úlohy na spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich 

bezpečnosť alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri 

prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, koordinácia činností a vzájomná informovanosť písomne dohodnutá. Dohoda určí , 

kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu. Podmienky dodržiavania 

zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa riadia pravidlami spoločnosti na ktorej 

území sa spoločné pracovisko nachádza. 

XII. RIEŠENIE SPOROV 

12.1 Prevádzkovateľ a Výrobca vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce 

z tejto Zmluvy, boli urovnané cestou zmieru. 

12.2 Ak dôjde k sporu, stanovuje sa tento postup: 

a) Zmluvné strany budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne 

vysvetlená a na tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť. 

b) Zmluvná strana, ktorá uplatňuje nárok, je povinná písomne vyzvať druhú zmluvnú 

stranu k riešeniu sporu, pričom spor podrobne popíše a uvedie odkaz na 

ustanovenia právneho predpisu a tejto Zmluvy, a predloží kópie dôkazných 

prostriedkov, o ktoré svoj nárok opiera. Ak je nárok oceniterný peniazmi, uvedie tiež 

čiastku, na ktorú svoj nárok hodnotí. 
c) Výzva sa doručuje druhej zmluvnej strane osobne, alebo doporučeným listom na 

adresu jej sídla. 
12.3 Splnomocnenci oboch zmluvných strán pre komunikáciu sa zídu v dohodnutom termíne 

a na dohodnutom mieste. Ak nedôjde k dohode o termíne a mieste konania schôdzky, 

potom sa stretnú v 7. pracovný deň o 10:00 h od doručenia výzvy v sídle zmluvnej strany 

vyzvanej na rokovanie. 

12.4 Pri schôdzke splnomocnencov oboch zmluvných strán 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 časť, pri ktorej došlo 

k zhode o návrhu riešenia a časť, ktorá zostáva spornou. 

12.5 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. 

12.6 Ak nedôjde k inej dohode do 60 kalendárnych dní od doručenia výzvy, podľa bodu 12.2, 

môže sa zmluvná strana, ktorá na tom má záujem, obrátiť so žalobou na príslušný súd, 

alebo so sťažnosťou na príslušný správny orgán, o čom upovedomí doporučeným listom 

druhú zmluvnú stranu. Počas doby, kedy spor prebieha, musia obe zmluvné strany 

postupovať podľa tejto Zmluvy. 
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XIII. KOMUNIKÁCIA 

13.1 Splnomocnenci zmluvných strán sú oprávnení v rámci tejto Zmluvy viesť spoločné 

rokovania, týkajúce sa predmetu, termínov a ostatných podmienok súvisiacich s plnen im 

tejto Zmluvy. Ak zo záverov takýchto rokovaní vyplynú námety na zmenu tejto Zmluvy, 

potom ide iba o návrh na zmenu tejto Zmluvy. Splnomocnenci oboch zmluvných strán 

nie sú oprávnení meniť, rušiť ani uzatvárať túto Zmluvu. Zmenu splnomocnencov je 

možné uskutočniť formou zaslania e-mailu zmluvnou stranou, ktorej splnomocnenci sú 

menení, druhej zmluvnej strane a pre takýto prípad nie je nutné uzatvárať dodatok k tejto 

Zmluve, avšak je potrebné zmenu splnomocnenca potvrdiť doporučeným listom. 

13.2 Písomnou formou odovzdania údajov a dokumentov podľa tejto Zmluvy sa rozumie 

doporučený list. Keď je správa odovzdávaná elektronickou formou (e-mail), musí byť 

v ten istý pracovný deň potvrdená doperučeným listom. Termínom doručenia e-mailu sa 

rozumie deň prijatia e-mailu, v prípade keď bola splnená podmienka o ich následnom 

potvrdení. Vo všetkých ostatných prípadoch sa termínom doručenia rozumie deň 

doručenia dokumentov doporučenou poštou, alebo deň osobného doručenia 

splnomocnencami druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. 

XIV. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 

14.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 

14.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

14.3 Táto Zmluva nahrádza v celom znení Zmluvy o pripojení (číslo zmluvy na strane SEPS 

2007-0161-3210 ako aj 2016-0242-1171510 a 2016-0243-1171510) v znení jej 

dodatkov, ktoré uzatvorením tejto Zmluvy strácajú svoju platnosť a akékoľvek právne 

vzťahy zmluvných strán z nej vyplývajúcich. 

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

15.1 V prípade preukázania vplyvu okolností vylučujúcich zodpovednosť (tzv. vyššej moci), 

nebude prípadné neplnenie podmienok stanovených touto Zmluvou považované za 

porušenie podmienok tejto Zmluvy. 

15.2 Prllohy k tejto Zmluve, uvedené v Zozname príloh, sú nedelitel'nou súčasťou tejto 

Zmluvy. 

15.3 Obe zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími 

stranami informácie druhej zmluvnej strany preukázateľne označené druhou stranou ako 

dôverné. Žiadna zo zmluvných strán bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

neposkytne informácie o obsahu tejto Zmluvy tretej strane, a to ani v čiastočnom 

rozsahu, s výnimkou predtým verejne publikovaných informácií. Záväzok ochrany 

utajenia trvá počas celej doby trvania skutočností, tvoriacich obchodné tajomstvo, alebo 

trvania záujmu ochrany dôverných informácií. Tento článok sa nevzťahuje na informačnú 

povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

15.4 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú v rozpore s novou právnou úpravou, zaväzujú 

sa obe zmluvné strany dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy nahradiť novým ustanovením, 

ktoré bude určené novou právnou úpravou, alebo zmenou, alebo sa dohodnú na 

ustanovení, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorého úpravu mali obe zmluvné strany na 

mysli pri formulovaní tejto Zmluvy. 

15.5 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným, nemá to vplyv na 

platnosť zvyšnej časti Zmluvy. Obe zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť predmetné 

ustanovenie, ktorého znenie: sa najviac priblíži účelu sledovanému príslušným 

ustanovením, ktorý mali obe kmluvné strany na mysli pri formulovaní tejto Zmluvy, 

uzatvorením dodatku k tejto Zmluve. 
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15.6 Výrobca a Prevádzkovate!' sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve vyplývajúci zo 

zmeny technického riešeni!! pripojenia Zariadení Výrobcu do PS, zo zmeny platnej 

legislatívy, Rozhodnutia URSO a/alebo platných Predpisov Prevádzkovatera za 

predpokladu, že uzavretie takéhoto dodatku k tejto Zmluve je nevyhnutné podľa platnej 

legislatívy, do 90 dní od predloženia návrhu zo strany Výrobcu alebo Prevádzkovateľa. 

15.7 Vo veciach, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, platia ustanovenia Predpisov 

Prevádzkovateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na území 

Slovenskej republiky. 

15.8 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane dva 

rovnopisy. 

15.9 Podmienky dohodnuté v tejto Zmluve sa vzťahujú aj na právnych nástupcov zmluvných 

strán. 

15.1 O Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že túto Zmluvu neuzatvárajú za 

nevýhodných podmienok, že ustanoveniam tejto Zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich 

slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ich dobrovorne plniť . 

15.11 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 Sb 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 14.1 tejto Zmluvy. 

15.12 Výrobca 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 spracúvan i osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. aprlla 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. 

Zoznam príloh: 

1. Čiastkové zmluvy č. 1 O až č. 70 a č. 1 D až č. 70 

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

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenst\ta 

Marián Sjta.9éc, MBA 
podpreds~a predstavenstva 
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V Bratislave dňa ...................... . 

Ing. Braf:Hslé~v, Strýček 
pred:?eda predS\avenstva 

Ing"~ Lukáš Maršálek 
člen predstavetlstva 
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