
č. zmluvy SEPS: 2021-0254-1112140 

MEMORANDUM O POROZUMEN( 
uzatvorené podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 51311 991 Zb. Obchodný zákonník 

v zneni neskorších právnych predpisov 
(ďalej len .memorandum") 

Strany memoranda 

Prevádzkovater prenosovej sústavy: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapfsaná: 
IČO : 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
BIG: 
V zastúpeni: 

(ďalej len .SEPS") 

a 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
v Obchodnom registň Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.: 2906/B 
35 829141 
TA TRA 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: 
Zapísaná: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
SWIFT: 
V zastúpeni: 

(ďalej len ,.SSD") 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísaná: 
IČO: 
Bankové spojenie: 

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 
SK 59 11 OO 0000 0026 261 O 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 Lilina. oddiel: Sa, vložka č . 10514/l 
36 442 151 
VÚB banka, a.s 
SK44 0200 0000 0021 4355 0551 

Ing. František Čupr, predseda predstavenstva 
Ing. Roman Hušťava, 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 
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 
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l BAN: 
SWIFT: 
V zastúpení: 

(ďalej len .VSD") 

SK83 8130 0000 0020 0848 0001 
CITI SK BA 
Ing. Radoslav Haluška, predseda predstavenstva 
Ing. Jana Palková, členka predstavenstva 

(SEPS, ZSD, SSD a VSD ďalej spolu len "strany memoranda" alebo jednotlivo ako "strana memoranda") 

Preambula 

1. Spoločnosť SEPS je prevádzkovateľom prenosovej sústavy prevádzkujúcim na vymedzenom území svoju 
prenosovú sústavu {ďalej len "prenosová sústava"). 

2. Spoločnosti ZSD, SSD a VSD sú prevádzkovatelia distribučných sústav prevádzkujúci na príslušných 
častiach vymedzeného územia svoje regionálne distribučné sústavy (ďalej len "regionálne distribučné 
sústavy"). 

3. Z dôvodu výrazného zvýšenia pretokov jalového výkonu z regionálnych distribučných sústav do 
prenosovej sústavy dochádza k stavom, keď spoločnosť SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy 
nie je schopná skompenzovať jalový výkon, pričom v prípade pokračujúceho zvyšovania pretokov 
jalového výkonu z regionálnych distribučných sústav do prenosovej sústavy, sa sústava bez včasnej 
intervencie zo strany spoločnosti SEPS a spoločností ZSD, SSD a VSD môže dostať do vážnych 
problémov z pohľadu regulácie napätia. Tento problém sa tak týka nielen spoločnosti SEPSa zariadení 
prenosovej sústavy, ale aj spoločností ZSD, SSD a VSD a zariadení regionálnych distribučných sústav, 
nakoľko je tu reálna hrozba, že spoločnosť SEPS už nebude v prípade pokračujúceho zvyšovania 
pretokov jalového výkonu z regionálnych distribučných sústav do prenosovej sústavy schopná bez 
dodatočných zariadení zabezpečiť požadovanú hodnotu napätia v miestach pripojenia regionálnych 
distribučných sústav do prenosovej sústavy. 

4. V najbližšom období tak bude potrebné vykonať potrebné opatrenia, ktoré budú mať za následok zníženie 
pretokov jalového výkonu z regionálnych distribučných sústav do prenosovej sústavy, resp. zníženie ich 
negatívnych dopadov na sústavu. 

5. Za tým účelom strany memoranda uzatvorili medzi sebou 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: 1217 NSD/2020, ktorej predmetom 
je spolupráca strán memoranda 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 strán memoranda 
týkajúcich sa Štúdie. 

6. Strany memoranda majú záujem pokračovať v spolupráci v oblasti pretokov jalového výkonu 
z regionálnych distribučných sústav do prenosovej sústavy aj po vypracovaní Štúdie. 

7. Strany memoranda sa preto rozhodli týmto memorandom vyjadriť spoločný záujem na vzájomnej 
spolupráci. 

Článok 1 
Účel a predmet memoranda 

1. Strany memoranda sa uzavretím tohto memoranda zaväzujú spolupracovať pri riešení legislatívnych 
a regulačných otázok v súvislosti s pretokmi jalového výkonu z regionálnych distribučných sústav do 
prenosovej sústavy. 

2. Účelom tohto memoranda je vytvorenie základného rámca pre budúcu legislatívnu úpravu a regulačnú 
politiku v nasledujúcom období od roku 2022 v oblasti pretokov jalového výkonu z regionálnych 
distribučných sústav do prenosovej sústavy. Strany memoranda sa zaväzujú navrhnúť legislatívnu úpravu 

Strana 2 z 5 



č. zmluvy SEPS: 2021-0254-1112140 

a regulačnú oblasť s rešpektovaním dohodnutých hraničných hodnôt pripustných pretekov jalového 
výkonu z regionálnych distribučných sústav do prenosovej sústavy v tom ktorom období. 

3. Strany memoranda sa s cieľom neprekračovať hraničné limity pretekov jalového výkonu z regionálnych 
distribučných sústav do prenosovej sústavy, ktoré budú medzi stranami memoranda dohodnuté, zaväzujú 
testovať a implementovať všetky možnosti kompenzačných nástrojov v záujme zachovania bezpečného 
prevádzkovania sústavy tak, aby sa predchádzalo neštandardným riešeniam (napr. vypínaniu elektrických 
vedení) . 

Článok 2 
Základné princípy spolupráce 

1. Strany memoranda sa dohodli na nasledovných spoločných princípoch spolupráce: 
a) pretok jalového výkonu z regionálnych distribučných sústav do prenosovej sústavy je spoločný 

problém všetkých strán memoranda a týka sa celej sústavy, 
b) pretok jalového výkonu sa má kompenzovať v časti sústavy, v ktorej pretok jalového výkonu 

vzniká, 
c) riešenie má byť spoločné, systémové a férové pre všetky strany memoranda, 
d) opatrenia na kompenzáciu pretekov jalového výkonu sa majú realizovať s ohľadom na čo možno 

najnižšie náklady, 
e) dosiahnuť neprekračovanie maximálnych hodnôt pretekov jalového výkonu z regionálnych 

distribučných sústav do prenosovej sústavy, ktoré budú medzi stranami memoranda dohodnuté, 
ij riešenie má byť motivačné, tak, aby si každá strana memoranda plnila svoje záväzky, 
g) nájsť systémové legislatívne riešenie na úrovni primárnej, sekundárnej a terciárnej legislatívy, 

v spolupráci s úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

Článok 3 
Dôverné informácie 

1. Strany memoranda sa zaväzujú a zabezpečia, aby aj ich zamestnanci, zástupcovia, poradcovia a 
konzultanti boli zaviazaní zachovávať dôvernosť o existencii tohto memoranda, jeho obsahu 
a o informáciách, ktoré si na základe neho poskytli. Žiadna zo strán memoranda neoboznámi žiadnu tretiu 
osobu s existenciou tohto memoranda, jeho obsahom a ani o informáciami, ktoré si na základe neho 
poskytli, akýmkoľvek spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu. Povinnosť zachovávať dôvernosť sa nevzťahuje 
a) na prípady, ak strana memoranda zverejnila dôverné informácie s predchádzajúcim písomným 

súhlasom ostatných strán memoranda, 
b) na prípady, keď na základe zákona vznikne strane memoranda povinnosť poskytnúť dôverné 

informácie, 
c) na prípady, ak strana memoranda použila potrebné informácie alebo dokumenty v prípadných 

súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich z 
tohto memoranda alebo s ním súvisiacich, 

d) na poskytnutie informácií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby patriacej do skupiny strany 
memoranda, členom orgánov strán memoranda, zamestnancom alebo iným poverený osobám strán 
memoranda, audítorom alebo právnym a iným poradcom strán memoranda, ktorí sú viazaní ohľadne 

im sprístupnených dôverných informácii povinnosťou mlčanlivosti na základe zákona alebo zmluvy, 
ako aj iným osobám, ktorým je potrebné poskytnúť dôverné informácie za účelom riadneho splnenia 
povinností alebo výkonu oprávnení vyplývajúcich z tohto memoranda, najmä bankám. 

2. Povinnosť zachovávať dôvernosť podľa článku 3 ods. 1 tohto memoranda trvá aj po zániku tohto 
memoranda. 

Strana 3 z 5 



č. zmluvy SEPS: 2021-0254-1112140 

Článok4 
Odstúpenie od memoranda 

1. Každá strana memoranda je oprávnená odstúpiť od tohto memoranda, ak zo správania sa niektorej zo 
strán memoranda bude zrejmé, že nemá záujem na plneni si záväzkov vyplývajúcich z tohto memoranda. 
Odstúpenie musi mať písomnú formu a musi byť doručené ostatným stranám memoranda. Toto 
memorandum zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia ostatným stranám memoranda. 

2. Ak nastane situácia, pri ktorej by ktorákoľvek strana memoranda uvažovala a/alebo bola oprávnená 
odstúpiť od tohto memoranda, je dotknutá strana memoranda povinná najneskôr do 10 pracovných dní 
odo dňa keď sa dozvedela o existencii dôvodu, resp. dôvodov pre odstúpenie od tohto memoranda, 
doručiť ostatným stranám memoranda písomné oznámenie o ťlmysle odstúpiť od tohto memoranda (ďalej 
len .Oznámenie o úmysle odstúpit"'), v ktorom uvedie dôvody pre ktoré zvažuje odstúpenie od tohto 
memoranda. Ak do 20 pracovných dni odo dňa doručenia Oznámenia o úmysle odstúpiť nedôjde k 
odstráneniu dôvodov pre odstúpenie uvedené v Oznámení o úmysle odstúpiť a ani nedôjde k dohode 
o inom urovnaní, je strana memoranda, ktorá zaslala Oznámenie o úmysle odstúpiť, oprávnená odstúpiť 
od tohto memoranda. 

3. Strany memoranda sa dohodli, že ak nastane odstúpenie od tohto memoranda, žiadna strana memoranda 
sí nebude voči ostatným stranám memoranda nárokovať žiadnu úhradu nákladov a prípadnej škody, ktoré 
jej v súvislosti s odstúpením od tohto memoranda vznikli. 

Článok S 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Pre vylúčenie akýchkorvek pochybností strany memoranda uvádzajú, že: 
a) žiadne ustanovenie tohto memoranda, nemožno vykladať ako zmluvu o budúcej zmluve; a 
b} nesplnenie akejkorvek z dohôd, povinnosti alebo záväzkov strán memoranda uvedených v tomto 

memorande, sa nebude považovať za porušenie akejkoľvek dohody, povinnosti alebo záväzku 
zakladajúcej nárok na náhradu škody a ani nebude zakladať akékoľvek iné záväzky strán memoranda, 
s výnimkou ustanoveni článku 3 tohto memoranda. 

2. Každá strana memoranda si uhradí všetky náklady na právne, účtovné a iné poradenstvo a výdavky, 
ktoré daná strana memoranda vynaloží v súvislosti s plnením tohto memoranda. 

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto memoranda alebo s ním súvisiace nemôže žiadna strana 
memoranda postúpiť alebo previesť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu ostatných 
strán memoranda. 

4. Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu všetkými stranami memoranda. 
5. Strany memoranda uzatvárajú toto memorandum dobrovorne, na základe svojej slobodnej vôle, s 

vedomím si záväzkov, ktoré tým na seba preberajú a vyhlasujú, že sú pripravené ich riadne a včas plniť. 

6. Toto memorandum je možné meniť a dopÍňať na základe vzostupne čislovaných dodatkov v písomnej 
forme, na základe súhlasu všetkých strán memoranda. 

7. Toto memorandum je vyhotovené v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom strany memoranda 
dostanú každá po 1 vyhotovení. 

Podpisy strán memoranda: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 

V Bratislave, dňa ............ ....... .. 
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Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná , a.s.: 

V Bratislave, dňa _ 

Ing. Tomáš Turek, PhD. 
predseda predstavenstva 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná , a.s.: 

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

lng. František Čupr 
predseda predstavenstva 

, ,_-

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s.: 

V Košiciach, dňa ................... .. 

j ~~~doslav Haluška 
v uvda predstavenstva 
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Ing. Marian Kapet 
člen pr~dstavenstva 

l 

Ing. Roman Hušťava 
podpredseda predstavenstva 

i 
-

Ing. J a Palková 
členk predstavenstva 




