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1.1 

ZMLUVA 
o zabezpečení obsluhy elektrickej stanice Liptovská Mara 

uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ~Obchodný zákonník") 

(ďalej aj ako .Zmluva") 

Objednávater: 

Zapísaný: 

!CO: 
OIC: 
IČ DPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a.s. Bratislava 
2620191900/1100 
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA 
podpredseda predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať 
- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Balko, výkonný riaditel' sekcie prevádzkovej správy Stred 

1.2 

- vo veciach technických: Ing. Branislav Kottek, vedúci odboru prevádzky Stred 

(ďalej aj ako "objednávateľ," resp. "SEPS") 

Poskytovater: 

Zapísaný: 

IC O: 
DIČ: 
IČ DPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 

VUJE, a.s. 
Okružná 5 
918 64 Trnava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, 
vložka číslo 164/T. 
314 504 74 
2020392539 
SK2020392539 
UNICREDITBANK, a.s 
6622505027/1111 
SK 51 1111 0000 0066 2250 5027 
UNCRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Predstavenstvo 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
vo veciach zmluvných: Ing. Alexander Kšiňan, riaditel' divizie 
vo veciach technických: Ing. Adrián Gáll, vedúci odboru 

(ďalej aj ako " poskytovateľ") 
(ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako "zmluvná strana") 
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ll. PREAMBULA 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka poskytovatera 
ako úspešného uchádzača zo dňa 10.11.2021 . 

111. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečovať obsluhu a z nej vyplývajúce 
činnosti na zariadeniach elektrickej stanice (ďalej len "ESt") 400 kV v objekte ESt Liptovská Mara. 
v rozsahu: 

3.1.1 prevádzkové manipulácie v zmysle platného Dispečerského poriadku pre riadenie elektrizačnej 
sústavy Slovenskej republiky a činnosti s nimi súvisiace uvedené v platných Miestnych 
prevádzkových predpisoch (MPP) pre zariadenia SEPS, vrátane spolupráce pri funkčných 
skúškach zariadení po ukončení preventívnej údržby, opráv a rekonštrukci! súvisiacich výlučne 
so systémom ovládania prvkov, 

3.1.2 zaisťovanie a odisťovanie pracovísk, 
3.1.3 vykonávanie pravidelnej pochôdzkovej kontroly elektrických zariadení v rozsahu stanovenom 

MPP, 
3.1.4 vydávanie "B" príkazov v zmysle STN 34 31 OO, 
3.1.5 v súlade s MPP a s prevádzkovými predpismi pre ČOV zaolejovaných vôd v ESt, kontrolovať 

teplotu v budove ČOV, stav zariadenia a signalizáciu výšky hladiny v havarijnej nádrži, chodu 
a poruchy čerpadiel a poruchových stavov ČOV. Zistenú vadu oznámiť technikovi životného 
prostredia Prevádzkovej správy Stred (tel. č . 0915/297 815) a zmluvnému dodávateľovi 
objednávateľa (tel. č. 0903/713 064). Ďalej je poskytovateľ povinný kontrolovať, či zo zariadení 
v el. stanici neuniká olej do pôdy alebo do dažďovej kanalizácie. Zistený únik oleja je poskytovateľ 
povinný oznámiť osobe zodpovednej vo veciach technických. O predmetných kontrolách je 
poskytovater povinný vykonať záznam do prevádzkového denníka (čas kontroly, výsledok, 
podpis). V prípade havárie zariadení s obsahom oleja bude poskytovater postupovať v súlade 
s havarijným plánom objednávatel'a. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne poskytnuté služby vykonané podl'a bodu 3.1 uhradiť 
poskytovateľovi dohodnutú zmluvnú cenu. 

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA 

4.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2022. 
4.2 Miestom realizácie poskytovania služieb je elektrická stanica Liptovská Mara. 

V. CENA 

5.1 Cena za obsluhu zariadení je dohodnutá zmluvne v zmysle zákona č . 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov na základe kalkulácie hodinovej zúčtovacej sadzby (ďalej 

len nHZS") a počtu potrebných hodín na vykonávanie prác uvedených v bode 3.1 - viď 
Príloha č. 2 tejto Zmluvy. 

5.2 Zmluvná cena za obsluhu elektrickej stanice je dohodnutá na obdobie platnosti tejto Zmluvy 
v celkovej výške: 

425 000,00 € bez DPH 

slovom: štyristodvadsaťpäťtislc EUR O centov bez DPH. 
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5.3 K cene uvedenej v bode 5.2 bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon o DPH"). 

5.4 Dohodnutú zmluvnú cenu podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy bude poskytovatel' fakturovať 
mesačne vo výške 1/12 z celkovej ročnej sumy. V zmysle zákona o DPH ide o opakované 
dodanie služby. 

Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH vrátane čísla účtu v tvare IBAN 
a označenie čísla tejto Zmluvy podľa evidencie objednávatel'a. Poskytovateľ vystaví faktúru do 15 
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

6.2 Za deň vzniku daňovej povinnosti sa považuje posledný deň príslušného mesiaca, v ktorom boli 
služby poskytnuté. 

6.3 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla objednávatel'a 
a v elektronickej forme výlučne na adresu efakturv@sepsas.sk. Elektronická faktúra doručená na 
inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú faktúru doručenú objednávateľovi v zmysle 
tejto Zmluvy. 

6.4 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za 
uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. Ak deň splatnosti 
faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, dňom splatnosti je najbližší 
nasledujúci pracovný deň . 

6.5 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru bez úhrady na jej prepracovanie, resp. doplnenie, ak 
faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tejto Zmluvy. V takomto prípade sa plynutie lehoty 
splatnosti prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správnej a úplnej 
faktúry objednávatel'ovi. 

6.6 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje poskytovateľovi súhlas v zmysle ustanovenia § 71 
ods. 1 písm. b) zákona o DPH. aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej forme, 
za podmienky predchádzajúceho informovania objednávateľa o používaní elektronického 
spôsobu fakturácie v zmysle bodu 6. 7 tejto Zmluvy. 

6.7 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, je poskytovateľ povinný písomne oznámiť 
objednávateľovi, či bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať elektronickú formu 
alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie poskytovateľa o spôsobe fakturácie sa 
považuje za záväzné dňom jeho doručenia objednávatel'ovi. V prípade doručovania faktúr 
v elektronickej forme bude v oznámení uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú faktúry 
odosielané. 

6.8 Ak si poskytovateľ nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 6. 7 tejto Zmluvy, za záväzný 
spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

6.9 Poskytovateľ je oprávnený písomne požiadať objednávateľa o zmenu spôsobu fakturácie aj 
v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo dňa 
písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany objednávateľa poskytovateľovi. 

VIl. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

7.1 Poskytovateľ bude vykonávať obsluhu ESt v zmysle článku Ili. tejto Zmluvy s počtom pracovníkov 
podľa Prílohy č. 1. 

7.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet tejto Zmluvy v zmysle MPP a Dispečerského 
poriadku pre riadenie elektrizačnej sústavy. 
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7.3 Poskytovateľ je povinný dodržiavať pracovnú dokumentáciu SEPS NA 012 (Návod na používanie 
príkazu .B") a preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov s touto dokumentáciou 
do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

7.4 Pri plnení tejto Zmluvy je poskytovateľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak poskytovatel', resp. 
jeho subdodávatelia spôsobia v súvislosti s činnost'anni , ktoré sú vykonávané v rámci plnenia 
predmetu tejto Zmluvy objednávatel'ovi škodu, poskytovatel' sa zaväzuje objednávateľovi nahradil' 
túto škodu v plnom rozsahu. 

7.5 Poskytovatel' je povinný zaznamenať všetky nábehy ochrán, automatik, lokátorov, poruchových 
zapisovačov a signalizácie. V prípade nejasnosti stavu alebo pri pochybnostiach o správnej 
funkcii je obsluha povinná overiť stav príslušného zariadenia na mieste (vypnutie vypínača a pod.). 
Závady na ochranách a automatikách oznámiť bezodkladne Odboru sekundárnej techniky 
Prevádzkovej správy Stred na tel. č. 0905/374 439. 

7.6 Okrem pravidelného oboznamovania o BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, poskytovateľ zabezpečí pravidelne (najmenej jedenkrát za 3 roky a pri zácviku) 
školenie a preskúšanie obsluhy v certifikovanom školiacom a výcvikom stredisku. 

7.7 Poskytovateľ je povinný v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 
okrem právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a OPP (dalej len právne 
predpisy BOZP a OPP} dodržiavať i ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných 
objednávateľom (MPP, prevádzkové inštrukcie, Zásady toku informácií o mimoriadnych 
udalostiach a zabezpečenie pohotovostných služieb v prenosovej sústave). 

7.8 Poskytovateľ zodpovedá za kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov, poučenie 
z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a za inú odbornú 
spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností v objektoch podľa bodu 3.1 Zmluvy na činnosti 
podl'a predmetu tejto Zmluvy. Poskytovatel' zabezpeči pred výkonom činnosti z tejto Zmluvy 
pre všetkých svoj ich zamestnancov preukázatefným spôsobom vstupné školenia, pravidelné 
školenie z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a z predpisov o ochrane 
pred požiarmi za účelom ich dodržiavania. 

7.9 Objednávateľ je zodpovedný za vypracovanie a aktualizáciu MPP. 
7.1 O S poukazom na skutočnosť, že v rámci plnenia predmetu Zmluvy môže dochádzať k spracúvaniu 

osobných údajov dotknutých osôb, poskytovateľ je povinný plniť predmet Zmluvy tak, aby bolo 
plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladajú nariadenie 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 zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplneni niektorých zákonov {spolu ďalej len "Legislatíva o ochrane osobných 
údajov") v znení ich prípadných neskorších zmien. Poskytovateľ je povinný plniť predmet Zmluvy 
tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo účinné bezpečnostné, technické, resp. iné ďalš ie 
opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov 
vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných údajov. 

VIli. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI 

8.1 Zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP sú uvedené v Prílohe č . 3 tejto Zmluvy. 
Poskytovateľ prehlasuje, že sa s uvedenými podmienkami oboznámil pri podpise tejto Zmluvy. 
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IX. ÚROKY Z OMEŠKANIA, NÁHRADA ŠKODY A ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1 V prípade omeškania objednávatera s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry 
má poskytovatel' právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 2% p. a. 
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M 
EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou. V prípade, ak bude hodnota 1M 
EURIBOR záporná, pre účely výpočtu úroku z omeškania sa použije hodnota EURIBOR rovná 
nule. 

9.2 V prípade, ak poskytovateľ svojím konaním pri poskytovaní služby spôsobí prerušenie prenosu 
na zariadení v majetku objednávateľa , je poskytovateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
10 000,- €. Suma zmluvnej pokuty sa nezapočítava do výšky náhrady škody. 

9.3 Za porušenie povinnosti podľa čl. Xl. tejto Zmluvy je poskytovateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 5.000,-EUR. 

9.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo objednávateľa na uplatnenie náhrady škody 
spôsobenej porušením zmluvných povinností poskytovateľom. Objednávate!' je oprávnený 
požadovať náhradu škody v plnom rozsahu. 

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

10.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava, uvedená 
v§ 374 Obchodného zákonníka. 

10.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné 
strany nemôžu ovplyvniť, sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický čin, 
a pod. 

10.3 Ak bude zabezpečovanie obsluhy ESt zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich 
zodpovednosť, je poskytovatel' povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie 

poskytnutia služby, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia zariadení, alebo iné 
škody. 

10.4 Rozsah a spôsob vykonania opatreni na zabezpečenie obsluhy ESt podl'a bodu 10.3 a úhradu 
nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na základe 
návrhu, ktorý predloží poskytovatel'. 

10.5 Ak je výsledkom okolnosti vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná poskytovatel' 
opatrenia na zabezpečenie obsluhy ESt bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto opatrení 
dohodnú zmluvné strany následne. 

Xl. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCII 

11 .1 V tejto Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu 
týkať služby, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk, 
cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, 
špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií nesúcich alebo zahrňujúcich 
takéto informácie a akýchkol'vek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované 
a budú tieto informácie obsahovať. 

11 .2 Poskytovateľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre potreby 
poskytnutia služby. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať predchádzajúcemu 
písomnému súhlasu. 

11.3 Poskytovateľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu 
iba subdodávateľom, dodávateľom a zamestnancom týchto subjektov ale len tým, ktorf 
preukázatel'ne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely riadneho a včasného 
poskytnutia služby. 
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11.4 Poskytovatel' nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre potreby 
oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou. 

11.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba oprávnení zástupcovia objednávatel'a. 

XII. UKONČENIE ZMLUVY 

12.1 Túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo odstúpením od tejto Zmluvy. 
12.2 Podstatným porušením tejto Zmluvy v zmysle ustanovení§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka, 

a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje: 

12.2.1 nesplnenie náležitostí bodu 7.2 tejto Zmluvy, a to ani v dodatočnej lehote na odstránenie 
nedostatkov stanovenej objednávateľom v predchádzaj1úcej písomnej výzve, 

12.3 Nepodstatným porušením tejto Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných podmienok 
tejto Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 12.2. Na nepodstatné porušenie tejto Zmluvy 
objednávateľ poskytovatel'a pisomne upozorni. Po opakovanom porušeni tej istej zmluvnej 
povinnosti je objednávate!' oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. 

12.4 Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, 
predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávani 

a o zrušení smernice 2004/18/ES a v zmysle § 32 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 

12.5 Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje táto Zmluva ex nunc 
a poskytovatel' je povinný zastaviť všetky služby do troch dní od oznámenia tejto skutočnosti 
objednávateľom a je oprávnený na základe zápisu (potvrdenom obidvoma zmluvnými stranami) 

vzniknuté náklady fakturovať. Vzniknuté preukázané a objednávateľom uznané náklady 
objednávateľ uhradí do 30 dní. 

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Tá to Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
01 .01.2022. 

13.2 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 
po dve vyhotovenia. 

13.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

Príloha č. 1 - Pracovníci podiel'ajúci sa na predmete Zmluvy, 

Príloha č. 2- Kalkulácia ceny, 

Príloha č. 3- Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP. 

13.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, riadia sa ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ustanoveniami súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných na území SR. 

13.5 Túto Zmluvu je možné meniť alebo doplňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme 
dodatkov k tejto Zmluve. 

13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve z dôvodu prechodu 
ESt na diaľkové riadenie, ktorým sa upraví rozsah obsluhy ESt. 

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v tejto Zmluve 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 neoznámeni takejto skutočnosti budú 
znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

13.8 Ak by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným, neplatným, nezákonným 
alebo nevykonatel'ným (ďalej aj ako "Vada pôvodného ustanovenia"), nebude tým dotknutá, 
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ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonaternosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany 
sa zaväzujú, že takto dotknuté ustanovenia Zmluvy nahradia novým ustanovenlm, ktoré netrpí 
Vadou pôvodného ustanovenia a v čo najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu úpravy 
práv a povinností, obsiahnutých v zrušenom ustanoveni. 

13.9 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť sa považuje v konkrétnom prípade 
za splnenú dňom prevzatia pfsomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa 
v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku alebo iným obdobným spôsobom vráti 
doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná , považuje sa takáto zásielka 
za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik alebo iný subjekt vykonal jej doručovanie (usiloval 
sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Adresou pre doručovanie 
sa rozumie adresa sídla objednávatel'a alebo poskytovateľa uvedená v tejto Zmluve, pokia!' 
objednávateľ alebo poskytovatel' preukázateľne neoznámil druhej strane zmenu svojho sídla, 
resp. inú adresu na doručovanie. 

13.1 O Poskytovater 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! osobných údajov fyzických 
osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia 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 zákona č . 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

13.1 1 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 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 . Taktiež nie je dotknuté ustanovenie bodu 13.1 tejto Zmluvy. 

13.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzavretá 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 a svojim obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza 
zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom 
obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené 
s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave, dňa 

Za objednávatera: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

Marián · anec, MB podpreds~ predstav nstva 

.................. ' ~ 

V Trnave, dňa .... . 

Za poskytovatera: 

( 
Ing. AlexandyfKšiňan 

podpredsed~edstavenstva 

···················---··············· 
Ing. Rudolf Hronkovič 
člen predstavenstva 

ZMLUVA o za~ezpeč~vobsluhy elektrickej stanice Liptovská Mara 7/7 




