
č.zmluvy SEPS: 2021-0253-1112140 

Dohoda o urovnaní 
uzatvorená v zmysle ust§ 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších právnych predpisov 
(ďalej len .Dohoda") 

Účastníci Dohody 

Prevádzkovate!' prenosovej sústavy: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísaná: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
BIC: 
V zastúpeni: 

(ďalej len .SEPS") 

a 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.: 2906/B 
35 829141 
TATRA BANKA, a.s. Bratislava 
SK3011000000002620191900 
TATRSKBX 
Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA. podpredseda predstavenstva 

Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísaná 
IČO: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
SWIFT: 
V zastúpeni : 

(ďalej len . .ZSD") 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zaplsaná: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
SWIFT: 
V zastupenl: 

(ďalej len .SSD") 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísaná: 
IČO: 

Západoslovenská distribučná, a.s. 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č. 3879/B 
36 361 518 
TATRA BANKA, a. s., Bratislava 
SK59 1100 0000 0026 2610 6826 
TATRSKBX 
Ing. Tomáš Turek, PhD .. predseda predstavenstva 
Ing. Marian Kapec, člen predstavenstva 

Stredoslovenská distribučná, a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina 
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10514/L 
36 442151 
VÚB banka, a.s 
SK44 0200 0000 0021 4355 0551 

Ing. František Čupr, predseda predstavenstva 
Ing. Roman Hušfava, podpredseda predstavenstva 

Východoslovenská distribučná, a. s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l, oddiel: Sa, vložka č. 1411N 
36 599 361 
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č .zmluvy SEPS: 2021-0253-1112140 

Bankové spojenie: 
l BAN: 

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 
SK83 8130 0000 0020 0848 0001 

SWIFT: CITI SK BA 
V zastúpení: Ing. Radoslav Haluška, predseda predstavenstva 

Ing. Jana Palková, členka predstavenstva 

(ďalej len "VSD") 

(SEPS, ZSD, SSD a VSD ďalej spolu len "Účastníci Dohody") 

Preambula 

1. Účastníci dohody uzatvorili dňa 13.08.2020 Zmluvu o spolupráci, č. zmluvy spoločnosti SEPS: 2020-0215-
1170510, číslo zmluvy spoločnosti ZSD: 332/2020, číslo zmluvy spoločnosti SSD: Z-D-2020-000739-00, 
číslo zmluvy spoločnosti VSD: 1217NSD/2020 (ďalej len "Zmluva o spolupráci"). 

2. Predmetom Zmluvy o spolupráci je spolupráca Účastnikov Dohody pri obstaraní štúdie - Technické, 
obchodné a legislatívne vysporiadanie pretokov jalových výkonov z regionálnych distribučných sústav 
spoločností ZSD, SSD a VSD do prenosovej sústavy spoločnosti SEPS (ďalej len "Štúdia") a úprava práv 
a povinností Účastníkov Dohody týkajúcich sa Štúdie. 

3. Spoločnosť SEPS listom zo dňa 11.05.2021 označeným ako .Odstúpenie od zmluvy o spolupráci č. 
Zmluvy SEPS 2020-0215-1170510 zo dňa 13.08.2020", ktorý bol doručený spoločnostiam ZSD, SSD 
a VSD (spoločnosti ZSD dňa 13.05.2021, spoločnosti SSD dňa 13.5.2021a spoločnosti VSD dňa 
14.05.2021 (ďalej len .Odstúpenie"), od Zmluvy o spolupráci odstúpila. 

4. Spoločnosť SEPS v čase vykonania Odstúpenia považovala Odstúpenie za platné (považovala ho za 
platný právny úkon). 

5. Spoločnosti ZSD, SSD a VSD považujú Odstúpenie za neplatné (považujú ho za absolútne neplatný 
právny úkon). 

6. Účastníci Dohody sú si vedomi, že pretoky jalového výkonu z regionálnych d istribučných sústav 
spoločností ZSD, SSD a VSD do prenosovej sústavy spoločnosti SEPS sa netýkajú len spoločnosti SEPS 
a zariadení jej prenosovej sústavy, ale aj spoločností ZSD, SSD a VSD a zariadeni ich regionálnych 
distribučných sústav. Účastníci Dohody majú preto záujem pokračovať v spolupráci týkajúcej sa Stúdie 
v súlade so Zmluvou o spolupráci. 

7. Keďže medzi Účastníkmi Dohody je sporné, či Odstúpením došlo k platnému odstúpeniu spoločnosti 
SEPS od Zmluvy, Účastníci Dohody uzatvárajú túto Dohodu. 

Článok 1 

Urovnanie 

1. Účastníci Dohody zhodne považujú Odstúpenie za absolútne neplatné (považujú ho za absolútne 
neplatný právny úkon). 

2. Účastníci Dohody sa zaväzujú pokračovať v spolupráci v zmysle Zmluvy o spolupráci tak, akoby 
spoločnosť SEPS Odstúpenie nikdy spoločnostiam ZSD, SSD a VSD nedoručila. 

3. Účastníci Dohody považujú vzniknutý spor týkajúci sa ukončenia Zmluvy o spolupráci Odstúpením za 
urovnaný účinnosťou tejto Dohody. 

4. Ak spoločnosť SEPS v dôsledku Odstúpenia vrátila spoločnostiam ZSD, SSD a VSD platby, ktoré jej 
spoločnosti ZSD, SSD a VSD uhradili na základe Zmluvy o spolupráci, tieto sa spoločnosti ZSD, SSD 
a VSD zaväzujú opätovne uhradiť spoločnosti SEPS do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto 
Dohody. 

5. Účastníci Dohody sa zaväzujú spolupracovať pri obstaraní Štúdie v súlade so Zmluvou o spolupráci 
s rešpektovaním nasledovných princípov spolupráce: 
a) pretok jaloviny je spoločný problém všetkých Účastníkov Dohody, týka sa celej sústavy, 
b) riešenie má byť preto spoločné, systémové a férové pre všetkých Účastníkov Dohody, 
c) riešenie má byť motivačné, tak, aby si každý Účastník Dohody plnil svoje záväzky, 
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d) Štúdiu majú Účastníci Dohody záujem dokončiť do konca júna 2021 tak, aby bolo možné začať 
s implementáciou jej záverov a realizáciou už v roku 2021, 

e) spoločným cieľom je spoločne s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví nájsť systémové 
legislatívne riešenie vyhovujúce všetkým Účastníkom Dohody. 

6. Spoločnosti ZSD, SSD a VSD vyhlasujú a potvrdzujú, že vo veci planosti Odstúpenia nepodali proti 
spoločnosti SEPS na súd žiadnu žalobu, a že takúto žalobu nepodajú počas platnosti te~o Dohody ani v 
budúcnosti. 

7. Účastníci Dohody sa zaväzujú si pri plnení tejto Dohody poskytovať vzájomnú súčinnosť. 
8. Účastníci Dohody sa dohodli, že časť Štúdie, ktorá bude obsahovať ekonomickú analýzu navrhnutých 

opatení a časť Štúdie, ktorá bude obsahovať analýzu primárnej, sekundárnej a tercialnej legislatívy 
a návrhy na zmeny v príslušných dokumentoch (ďalej spoločne len .Dôverná časť Štúdie") je určená 
výlučne pre inerné účely Účastnikov Dohody. 

9. Účastníci Dohody sa preto zaväzujú zachovávať dôvernosť ohľadne Dôvernej časti Štúdie, Dôvernú časť 
Štúdie nezverejnil' a ani nesprístupniť tretej osobe akýmkol'vek spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu. 

1 O. Účastníci Dohody sa dohodli, že povinnosť zachovávať dôvernosť sa nevzťahuje 
a) na prípady, ak Účastník Dohody zverejnil alebo sprístupnil Dôvernú časf Štúdie s predchádzajúcim 

písomným súhlasom ostatných Účastnikov Dohody, 
b) na prípady, keď na základe zákona vznikne Účastníkovi Dohody povinnosť zverejniť alebo sprístupniť 

Dôvernú časť Štúdie, 
c) na prípady, ak Účastník Dohody použil Dôvernú časť Štúdie v prípadných súdnych, rozhodcovských, 

správnych a iných konaniach, týkajúcich sa práv a povinností medzi Účastníkmi Dohody, vyplývajúcich 
zo Zmluvy o spolupráci a tejto Dohody. 

Článok2 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými Účastníkmi Dohody. 
2. Účastníci Dohody sa dohodli, že táto Dohoda bude spoločnosťou SEPS zverejnená 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 doplneni niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácii) v zneni 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 článku 2 ods. 
1 te~o Dohody. 

3. Akákoľvek zmena tejto Dohody sa môže urobiť len formou chronologicky očíslovaných písomných 
dodatkov k nej podpísaných všetkými Účastníkmi Dohody. 

4. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každého Účastníka Dohody. 
5. Táto Dohoda obsahuje úplnú dohodu Účastníkov Dohody a zahŕňa všetky podmienky, na ktorých sa 

Účastníci dohodli. 
6. Účastníci Dohody vyhlasujú, že táto Dohoda bola uzavretá na základe ich pravej, vážnej a slobodnej vôle, 

nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli, a na znak toho ju podpísali. 

Podpisy Účastníkov Dohody: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

V Bratislave, dňa .................... . 
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č.zmluvy SEPS: 2021-0253-1112140 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s.: 

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

Ing. Tomáš Turek, PhD. 
predseda predstavenstva 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s.: 

V Žiline, dňa .............. ...... . 

Ing. František éupr 
predseda predstavenstva 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s.: 

V Košiciach, dňa .. oo oo oo oo oo 0000 .... . • 

j lng. Raťloslav Haluška 
~š'eda predstavenstva 
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Ing. Ma,rian KaJiec 
člen prédstavenstva 

Ing. Roman Hušťava 
podpredseda predstavenstva 

l~gf.ana PalkÓvá 
črka predstavenstva 




