
Číslo zmluvy Prevádzkovateľa : 2019-01 77- 11 51320/03 
Číslo zmluvy Cžívatcľa: 

Dodatok č. 3 
k Zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny 

pre Atómovú elektráreň 1.\lochovce blok č. 3 pre odber elektriny 
(ďalej len "Dodatok'') 

" , Clanok l 
Zmluvné strany 

Prevádzkovateľ: 

Obcbotlné meno: 
Sídlo: 
V mene spoločnosti koná: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Zástupca pre rflkovanie vo veciach 
~mluvn)·ch: 

Bankové spojenie pre platby za 
rezervovanú kapacitu a za prenos 
elektriny: 
Číslo účtu: 
IBAN kód: 
BlC(SWlFT): 

Bankové spojenie pre platby za 
sJraty pri prenose elektriny: 
Císlo účtu: 
JUAN kód: 
BIC(SWWT): 

Bankové spojenie pre platby za odvod 
ere Národný jadrový fond: 
Císlo účtu: 
IBAN kód: 
BIC(SWIFT): 

EIC kód X: 
EIC kód bilančnej skupiny Y: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
Mlynské nivy 59/ A, 824 84 Bratislava, SR 
Ing. Peter Dovbun, predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA, podpredseda 
predstavenstva 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 

Ing. Jaroslav Kubinec, v~·kotmý riaditeľ sekcie 
obchodu 

VÚB, a. s. 
2382397857/0200 
SK69 0200 0000 0023 8239 7857 
SUBASKBX 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
o 179562264/0900 
SK09090000000001 79562264 
GIBASKBX 

Tatra banka, a.s., Bratislava 
2620191900/1 1 oo 
SK30 ll OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

l OXSK -SEPS-GRIDB 
24 YSEPS-1 23456-Y 

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

(ďalej len ,.Prevádzkovatel"' alebo " SEPS") 



Užíva tel': 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
V mene spoločnosti koná: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Bankové spojenie : 

Číslo účtu: 
IBAN kód: 
BIC(SWIFT): 

EIC kód X: 
EIC kód bilančnej skupiny Y: 

Slovenské elektrárne, a.s. 
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2 
Pierre Poncík, M.Sc., riaditeľ úseku obchodu, 
trhovej regulácie a dispečingu 
Ing. Vlastimil Tomašovič, vedúci trhovej 
regulácie 
35 829 052 
2020261353 
SK2020261353 

UniceCredit Bank Slovakia, a.s. , Bratislava 

5257155/1111 
SK63 1111 0000 0000 0525 7155 
UNCRSKBX 

11XSEBRA TISLA VA4 
24YB-SE-AS-123-F 

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

(ďalej len "Užívatel'") 
(ďalej spoločne len "zmluvné strany") 

Článok II 
Preambula 

2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 30.07.2019 Zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy 
a prenose elektriny pre Atómovú elektráreň Mochovce blok č. 3 pre odber elektriny, 
evidenčné číslo podľa Prevádzkovateľa 2019-0177-1151320 v znení jej Dodatku č. l 
zo dňa 18.05.2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 30.11.2020 (ďalej len "Zmluva") na dobu 
určitú do 30.06.2021. 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku na základe požiadavky 
Užívatel'a o predÍženie platnosti Zmluvy z dôvodu neuvedenia 3. bloku Atómovej 
elektrárne Mochovce do prevádzky v dohodnutom termíne. 

Článok III 
Predmet Dodatku 

3 .l. V článku XII sa bod l . ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

l. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31 .12.2021. 
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Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

4.1. Tento Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré 
nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v nezmenenom znení. 

4.2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania Dodatku oboma zmluvnými 
stranami. 

4.3. 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 § 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 čl. IV bod 4.2 Dodatku. 

4.4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch 
rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu. 

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v tomto Dodatku sú pravdivé a aktuálne 
a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, 
ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri 
neoznámení takejto skutočnosti nahradia škodu, ktorá môže druhej zmluvnej strane 
z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 
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4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý j e urobený slobodne, 
vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle, svoj ím 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 Dodatku pripájajú svoje 
podpisy. 

Dátum: Dátum: 

Za Prevádzkovl\1;~~ 

log. Peter Dovbun 
predseda predstavenstva 

··········r .. r Marián Ši ec, MB 
podpred a predstav stva 

Za Užívateľa: 

······· ···~········ · ·· ······ 

Pierre P)'u~ík . 
riaditel' úseku obcho,du, trhovej regulácie a 
dispečingu 

Vlastimil Tomašovič 
vedúci trhovej regulácie 
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