
číslo dodatku Prevádzkovateľa: 2017-00I0-1151320/02 
číslo dodatku Užívateľa: 00920 16D 

Dodatok č.2 
k zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny 

(ďalej len "Dodatok") 

Prevádzkovateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
V mene spoločnosti koná: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zástupca pre rokovanie vo 
veciach zmluvných: 

Bankové spojenie pre platby za 
rezervovanú kapacitu: 
Čfslo účtu: 
IBAN kód: 
BIC (SWIFf): 

Bankové spojenie pre platby za 
prenos elektriny a za straty: 
Číslo účtu: 
mAN kód: 
BIC(SWIFT): 

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

EJC kód X: 
EIC kód bilančnej skupiny Y: 

Článok I 
Zmluvné strany 

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

Ing. Igor Šulc, vedúci odboru podpory obchodu 

VÚB, a. s. 

2382397857/0200 
SK69 0200 0000 0023 8239 7857 
SUBASKBX 

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

Tatra banka, a.s., Bratislava 
2620191900/11 oo 
SK30 l l OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

l OXSK-SEPS-GRJDB 
24YSEPS-123456-Y 

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

(ďalej len "Prevádzkovate)"' alebo "SEPS") 



Obchodné meno: 
Sídlo: 
V mene spoločnosti koná: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zástupca pre rokovanie vo 
veciach zmluvných: 

Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 
ffiANkód: 
BIC(SWIFT): 

Duslo, a. s. 
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šal'a, SR 
Ing. Petr Bláha, podpredseda predstavenstva 
Ing. Kvetoslava Trenčianska, člen predstavenstva 
35826487 
2021607984 
SK2021607984 

lng. Marek Kurňava, riaditel' Úseku energetiky 

VÚB, a.s. Galanta 
207-132/0200 
SK92 0200 0000 0000 0020 71 32 
SUBASKBX 

EIC kód X: 24XDSO---------Q 
EIC kód biJančnej skupiny Y: 24YB-DUSL0-123-W 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, 
Vložka č.: 1 0393/T 

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

Článok II 
Preambula 

2. l. Zmluvné strany uzavreli dňa 28.12.2016 Zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy 
a prenose elektriny, evidenčné číslo podľa Prevádzkovateľa 2017-0010-1 151320 
v znení jej Dodatku č. l zo dňa 30.03.2017 (ďalej len "Zmluva") na dobu určitú do 
01.09.2021. 

2.2. Z dôvodu predÍženia doby, na ktorú sa Zmluva uzatvára sa zmluvné strany dohodli 
na uzatvorení tohto Dodatku. 

Článok III 
Predmet Dodatku 

3.1. Týmto Dodatkom sa v Zmluve v článku IX "Fakturačné a platobné podmienky" ruší 
odsek 2. a nahrádza sa novým odsekom 2. v nasledovnom znení: 

"Užívate/' zašle Prevádzkovatel'ovi požiadavku na predpokladané rrtnožslvo 
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elektriny odobratej z PS do OOM na nasledujúci rok doporučeným listom 
podpísaným štatutárnymi zástupcami Užívateľa najneskôr do l O. októbra 
predchádzajúceho roka. Na základe tejto požiadavky vypracuje Prevádzkovateľ 
návrh splátkového kalendára na preddavkové platby za prenos elektriny, 
rezervovanú kapacitu a za straty vznikajúce pri prenose elektriny na príslušné 
obdobie. Platba za rezervovanú kapacitu bude vypočítaná Prevádzkovateľom v 
zmysle platnej Vyhlášky a bude súčasťou splátkového kalendára na preddavkové 
platby za rezervovanú kapacitu. " 

3.2. Týmto Dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku XII. Odsek l Zmluvy "Platnosť 
Zmluvy" v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

"Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 3 l. l 2.2023." 

3.3. Tento Dodatok ruší v plnom rozsahu Prílohu č. 3 Zmluvy -Osoby poverené pre 
komunikáciu, a nahrádza novou Prílohou č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
Dodatku. 

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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Dátum: 

Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok nebol uzatvorený 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, svojím 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: 

Za Prevádzkovatel'a : Za Užívatel'a: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

Marián Širifec, MBA j 
podpredse<j« predstav~stva 

Ing. Pet Blá a 
.............. ~ ...... ; ..................... .. 
podpreds a ed~enstva 

Ing. Kvetoslava Trenčianska 
člen predstavenstva 
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