
t,;1slo Zmluvy Prevádzkovateľa: 2021-0356-1171510 
Číslo Zmluvy Užívateľa : t-o 'Sf ~o:? 1 

Zmluva o spoločnom postupe pri výstavbe transformácie 
400/11 O kV v novej elektrickej stanici Vajnory 

uzavretá podľa§ 269 ods. 2 a§ 289 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva") 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zapísaná: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
l BAN: 
SWIFT (BIC): 
Konajúca 
prostredníctvom: 
Osoby oprávnené 
rokovať 
vo veciach Zmluvy: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zapísaná: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
l BAN: 
SWIFT (BIC): 

medzi 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
Tatra banka, a.s. 
2620191900/1100 
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 
Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA, podpredseda predstavenstva 
Mgr. Martin Riegel, vrchný riaditeľ úseku rozvoja, investícií 
a obstarávania 
Ing. Lucia Miháliková, vedúca odboru rozvoja PS 

(ďalej len .Prevádzkovater') 
a 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

Čulenova 6 
816 4 7 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, 
oddiel Sa, vložka č. 3879/B 
36 361 518 
2022189048 
SK2022189048 
Tatra banka, a. s. 
2626106826/1100 
SK59 11 OO 0000 0026 261 O 6826 
TATRSKBX 

Konajúca prostredníctvom: Ing. Tomáš Turek, PhD., predseda predstavenstva 
Ing. Marian Kapec, člen predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach Zmluvy: 

Ing. Tomáš Turek, PhD. , predseda predstavenstva 
Ing. Miloš Nagy, vedúci úseku technického rozvoja 

(ďalej len .Užívater")" 

(Prevádzkovateľ a Užívateľ ďalej spolu aj ako "Zmluvné strany" a jednotlivo aj ako 
"Zmluvná strana") 
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Článok l. 
PREAMBULA 

1.1 Zmluva sa uzatvára na základe žiadosti Užívateľa o vybudovanie novej transformácie 
400/11 O kV v elektrickej stanici Vajnory pre potreby zásobovania regionálnej distribučnej 
sústavy Užívateľa (ďalej len "DS") v okolí Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava. Žiadosť Užívateľa zo dňa 18.12.2020 a doplnená listom zo dňa 04.03.2021 
bola Prevádzkovateľovi doručená dňa 08.03.2021 (značka SEPS PS/2021/003112). 

1.2 Zmluva sa uzatvára z dôvodu prípravy a realizácie investičného projektu 
Prevádzkovateľa na výstavbu novej elektrickej stanice (ďalej len "ESt") Vajnory 
s transformáciou 400/110 kV a rozvodne (ďalej Jen "R") 400 kV, vrátane súvisiacich 
úprav v ESt Podunajské Biskupice a ESt Stupava, a výstavby dvoch 400 kV vedení 
z miesta rozpojenia vedenia V8499 Podunajské Biskupice - Stupava do novej ESt 
Vajnory v súvislosti s prechodom vedenia V8499 Stupava - Podunajské Biskupice 
z napätia 11 O kV na napätie 400 kV. 

1.3 Investičný projekt Prevádzkovateľa a Užívateľa v zmysle tejto Zmluvy je súčasťou 
projektu spoločného záujmu Danube InGrid - Akcia č. 10.7-0008-SKHU-W-M-20 (ďalej 
Jen .Akcia"). 

1.4 Zmluvné strany sú stranami Grantovej zmluvy č. INEA/CEF/ENERIM2020/2226704 
(ďalej len "GZ"), na základe ktorej sú Zmluvné strany prijímateľmi Grantu -finančných 
prostriedkov od agentúry CJNEA (ďalej Jen nGrant"). Grant Zmluvné strany zamýšľajú 
použiť aj na financovanie časti investičných nákladov vynaložených podľa tejto Zmluvy. 

1.5 GZ obsahuje mnohé podmienky a obmedzenia pre použitie Grantu. Z tohto dôvodu si 
Zmluvné strany chcú dohodnúť nasledovné zásady, ktorými sa Zmluvné strany budú 
riadiť pri vynakladaní a uhrádzaní investičných nákladov, vrátane termínov plnenia, 
a teda aj pri výklade a aplikácii ustanovení tejto Zmluvy: 

a) Zmluvné strany si prajú pri finančných operáciách postupovať prioritne tak, aby boli 
dodržané ustanovenia GZ; 
b) Zmluvné strany si prajú dosiahnuť, aby čo najväčšia možná časť investičných 
nákladov podľa tejto Zmluvy mohla byť preplatená Grantom pri rešpektovaní rozpočtu 
a pravidiel uvedených v GZ; 
c) Zmluvné strany si prajú minimalizovať časové obdobie medzi vynaložením 
investičného nákladu a jeho preplatením z Grantu; 
d) Zmluvné strany si prajú poskytovať všetku súčinnosť a poskytovať informácie, aby 
tieto ciele mohli byť dosiahnuté pri vzájomnej spokojnosti oboch Zmluvných strán. 

1.6 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu s cieľom definovania spoločného postupu 
a rozsahu vzájomnej spolupráce pri realizácii nových elektroenergetických zariadení 
a stavebných objektov v novej ESt Vajnory vrátane súvisiacich úprav v ESt Podunajské 
Biskupice a v ESt Stupava a výstavby dvoch 400 kV vedení z miesta rozpojenia vedenia 
V8499 Podunajské Biskupice - Stupava do novej ESt Vajnory v súvislosti s prechodom 
vedenia V8499 na napätie 400 kV, ktoré sú potrebné na pripojenie zariadení Užívateľa 
do prenosovej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len ,.PS"), ako aj s ciel'om koordinácie 
súvisiacich rekonštrukcií a úprav existujúcich primárnych a sekundárnych zariadení 
Prevádzkovateľa a Užívateľa , s následným záväzkom uzatvorenia novej zmluvy 
o pripojení do prenosovej sústavy (ďalej Jen .Nová ZoP"), resp. dodatku k existujúcej 
zmluve o pripojeni do prenosovej sústavy, č íslo zmluvy Prevádzkovateľa 2007-0134-
3210, číslo zmluvy Užívateľa 2007-PRIP-001 (ďalej len .Dodatok k existujúcej ZoP"). 
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1.7 Zmluvné strany si uvedomujú časovú a administratívnu náročnosť majetkovoprávneho 
vysporiadania nehnuteľnost í pre účely umiestnenia a výstavby investičného projektu 
podľa bodu 1.2 tejto Zmluvy. Z tohto dôvodu Zmluvné strany zamýšľajú využiť nástroje 
dostupné pre investičný projekt podľa bodu 1.2 tejto Zmluvy v zmysle zákona 
č. 371 /2021 Z.z. o významných investíciách (ďalej len "Zákon o významných 
investíciách"), ktoré je vzhľadom na znenie uvedeného zákona oprávnený uplatniť len 
Prevádzkovateľ. 

1.8 Prevádzkovateľ je držiteľom povolenia č . 2005E 0137 v platnom znení na prenos 
elektriny na úrovni PS vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len 
"ÚRSO") a prevádzkuje PS v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"Zákon o energetike"). 

1.9 Užívateľ je držiteľom povolenia č. 2007E 0258 v platnom znení na distribúciu elektriny 
vydaného ÚRSO a na vymedzenom území prevádzkuje DS v súlade so Zákonom 
o energetike. 

1.1 O Zmluva sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky, najmä ustanoveniami Zákona o energetike a Obchodného zákonníka. Zmluva 
sa ďalej riadi Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a. s., Technickými podmienkami prístupu a pripojenia, 
pravidlami prevádzkovania PS a príslušnými Prevádzkovými inštrukciami 
Prevádzkovateľa (ďalej len "Predpisy Prevádzkovatefa"). 

1.11 Dňa 09.08.2021 stanovil Prevádzkovateľ Užívateľovi Obchodné a technické podmienky 
pre nové pripojenie zariadení Užívateľa v ESt Vajnory do PS, ktoré tvoria prílohu č. 6 
tejto Zmluvy. 

Článok ll. 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom a základným účelom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán: 

2.1.1 spoločne postupovať pri príprave a realizácii elektroenergetických zariadení 
a stavebných objektov Prevádzkovateľa a Užívateľa , súvisiacich 
s výstavbou novej ESt Vajnory, vrátane súvisiacich úprav v ESt Podunajské 
Biskupice a ESt Stupava a výstavbou dvoch 400 kV vedení z miesta rozpojenia 
vedenia V8499 Podunajské Biskupice - Stupava do novej ESt Vajnory 
v súvislosti s prechodom vedenia V8499 na napätie 400 kV, podľa podmienok 
tejto Zmluvy, 

2.1.2 uzatvoriť Novú ZoP, resp. Dodatok k existujúcej ZoP v zmysle predmetu plnenia 
definovaného v tejto Zmluve, a to najneskôr v termíne vydania oznámenia 
o aktivácii napájania v zmysle prílohy č. 6 tejto Zmluvy. 

2.2 Táto Zmluva upravuje rozsah a podmienky vzájomnej spolupráce Zmluvných 
strán, obsahuje rozhodujúce termíny výstavby a samotný rozsah prác Prevádzkovateľa 
a Užívateľa pri príprave, realizácii a úpravách príslušných elektroenergetických 
a súvisiacich zariadení a stavebných objektov na strane Prevádzkovateľa a Užívateľa, 
nevyhnutných na vybudovanie transformácie 400/11 O kV v ESt Vajnory a jej pripojenie 
do PS a DS, vrátane súvisiacich úprav v ESt Podunajské Biskupice a ESt Stupava, 
a výstavbou dvoch 400 kV vedení z miesta rozpojenia vedenia V8499 Podunajské 
Biskupice - Stupava do novej ESt Vajnory v súvislosti s prechodom vedenia V8499 na 
napätie 400 kV. 

2.3 Táto Zmluva upravuje niektoré podmienky, za ktorých bude uzatvorená Nová ZoP, resp. 
Dodatok k existujúcej ZoP a definuje niektoré náležitosti Novej ZoP, resp. Dodatku 
k existujúcej ZoP. 
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Článok 111. 
ROZSAH SPOLUPRÁCE, POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

3.1 Na vybudovani nových elektroenergetických a súvisiacich zariadeni a stavebných 
objektov R400 kV a transformácie 400/11 O kV Prevádzkovateľa v ESt Vajnory sa budú 
podieľať Zmluvné strany v rozsahu dohodnutom v zmysle bodov 3.3 a 3.4 tejto Zmluvy. 

3.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inžiniersku a projektovú činnosť pre zariadenia 
a stavebné objekty uvedené v bode 3.3 tejto Zmluvy. Užívateľ je povinný zabezpečiť 
inžiniersku a projektovú činnosť pre zariadenia a stavebné objekty uvedené v bode 3.4 
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že si poskytnú súčinnosť pri inžinierskych 
a projektových činnostiach. Všetky stupne projektových dokumentácii vypracovaných 
v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy budú navzájom 
zosúladené a odsúhlasené, pričom žiadna časť zariadení podľa tejto Zmluvy sa nezačne 
realizovať pred vzájomným odsúhlasenlm príslušnej projektovej dokumentácie 
Užívaterom a Prevádzkovateľom . 

3.3 Prevádzkovateľ je povinný vybudovať nové zariadenia a stavebné objekty v novej ESt 
Vajnory, v ESt Podunajské Biskupice a ESt Stupava a dve nové 400 kV vedenia z miesta 
rozpojenia vedenia V8499 Podunajské Biskupice - Stupava do novej ESt Vajnory 
v termíne uvedenom v článku IV. tejto Zmluvy, v nasledovnom rozsahu: 

3.3.1 vonkajšia R400 kV v ESt Vajnory, vybudovaná ako jednoradová s jedným 
vypínačom na pole, s dvomi systémami hlavných prípojníc a s jedným systémom 
pomocnej prípojnice, pozostávajúca zo štyroch polí, z poľa merania napätia na 
prípojniciach, z poľa mechanického delenia prípojníc a s priestorovou rezervou 
pre treti systém hlavnej prípojnice a pre 3 polia; 

3.3.2 transformácia 400/11 O kV v ESt Vajnory realizovaná jedným 
autotransformátorom 400/121/33 kV, s inštalovaným výkonom 350 MVA (ďalej 
len "T401 ") vrátane prístrojových transformátorov a zvodičov prepätia na 
sekundárnej strane T 401 ; 

3.3.3 vonkajšia R33 kV v rozsahu 5 polí v ESt Vajnory; 
3.3.4 suché kompenzačné tlmivky TL 11 (33 kV, 3x15 MVAr) aTL 12 (33 kV, 

3x15 MVAr) v ESt Vajnory; 
3.3.5 stavebné objekty a zariadenia sekundárnej techniky v ESt Vajnory; 
3.3.6 spevnená príjazdová komunikácia z Rybničnej ulice s napojenim na Jurskú 

cestu, úprava Jurskej cesty a po ukončení realizačných prác v zmysle bodov 3.3 
a 3.4 vykonanie opravy poškodených úsekov Jurskej cesty, ktoré budú slúžiť ako 
príjazdová komunikácia k areálu ESt Vajnory (ďalej spoločne len .Príjazdová 
komunikácia"); 

3.3.7 výstavba dvoch 400 kV vedení z miesta rozpojenia existujúceho vedenia V8499 
Podunajské Biskupice - Stupava, prevádzkovaného ako vedenie 110 kV 
Prevádzkovateľa, k vstupným portálom vývodových polí R400 kV v novej ESt 
Vajnory Prevádzkovateľa; 

3.3.8 dobudovanie a úpravy v primárnych a sekundárnych zariadeniach 
Prevádzkovateľa v ESt Podunajské Biskupice a ESt Stupava, vyvolané 
zaslučkovanim vedenia V8499, v súčasnosti prevádzkovaného ako vedenie 
110 kV, do R400 kV v ESt Vajnory; 

3.4 Užívateľ je povinný vybudovať nové zariadenia a stavebné objekty v novej ESt Vajnory 
v termíne uvedenom v článku IV. tejto Zmluvy, v nasledovnom rozsahu: 

3.4.1 vonkajšia R11 O kV, vybudovaná ako jednoradová s jedným vyplnačom na pole, 
s dvomi systémami hlavných prípojníc a s jedným systémom pomocnej 
prípojnice, pozostávajúca zo 16 polí s priestorovou rezervou pre tretí systém 
hlavnej prípojnice a pre 6 polí; 

Zmluva o spoločnom postupe pri budovaní transformácie 400/11 O kV v novej elektrickej stanici Vajnory 4/1 5 
1\ 



3.4.2 káblové 11 O kV vedenie pre vyvedenie výkonu z transformátora T 401 ; 

3.4.3 transformácia realizovaná dvomi transformátormi 110/23 kV, každý 
s inštalovaným výkonom 40 MVA; 

3.4.4 zapuzdrená 22kV rozvodňa v budove spoločných prevádzok; 

3.4.5 stavebné objekty a zariadenia sekundárnej techniky; 

3.4.6 výstavba a zaústenie 110 kV a 22 kV vedení vrátanie preložky časti existujúceho 
2x22 kV vedenia V139 a V1015 

3.4. 7 demontáž časti vedenia V8499 a odstránenie stožiarov vedenia 11 O kV v majetku 
Užívateľa , ktoré slúžia výhradne na odbočenie vedenia V8499 (11 O kV) zo 
stožiarov 2x400 kV pri ESt Stupava (3 stožiare), ESt Podunajské Biskupice 
(5 stožiarov) a 2 stožiare v k.ú. Patov; 

3.4.8 úpravy sekundárnych zariadení Užívateľa v ESt Podunajské Biskupice, ESt 
Stupava, ESt Žabí Majer, ESt Pezinok, vyvolané zaústením príslušných vedení; 

3.4.9 preložka vysokotlakového plynovodu DN 150 PN 2,5 MPa do novej trasy (ďalej 
len "Preložka plynovodu"). 

3.5 Užívateľ poskytne Prevádzkovateľovi pripojenie do vedenia 22 kV na záložné napájanie 
vlastnej spotreby Prevádzkovateľa . Na toto miesto pripojenia Prevádzkovateľa do DS 
bude uzatvorená medzi Zmluvnými stranami samostatná zmluva o pripojení do 
distribučnej sústavy. 

3.6 Principiálna prehl'adová schéma prenosu v novej ESt Vajnory tvorí prílohu č . 1 tejto 
Zmluvy. Konečná schéma bude stanovená v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie 
Prevádzkovateľa. 

3. 7 Návrh umiestnenia stavebných objektov a zariadení Prevádzkovateľa, budovaných 
v zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy, tvorí prílohu č . 2 tejto Zmluvy. Konečné umiestnenie 
stavebných objektov a zariadení budovaných v zmysle bodov 3.3 a 3.4 tejto Zmluvy 
bude stanovené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie Prevádzkovateľa 
a Užívateľa . 

Článok IV. 
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN PRI INVESTIČNEJ ČINNOSTI, ORGANIZÁCIA 

A ROZHODUJÚCE TERMÍNY VÝSTAVBY 

4.1 Prevádzkovateľ a Užívateľ sú povinní uviesť všetky zariadenia a stavebné objekty 
v zmysle bodov 3.3 a 3.4 Zmluvy až po majetkové hranice, ktoré sú definované v článku 
VIl. tejto Zmluvy, do riadnej prevádzky v nasledovných termínoch: 

4. 1.1 Prevádzkovateľ vybuduje nové a upravi existujúce stavebné objekty a zariadenia 
v zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy a uvedie ich do prevádzky v súlade s príslušnými 
ustanoveniami GZ, avšak najneskôr do 30.11 .2026, 

4.1 .2 Užívateľ vybuduje, zdemontuje a upraví stavebné objekty a zariadenia v zmysle 
bodu 3.4. tejto Zmluvy a uvedie ich do prevádzky v súlade s príslušnými 
ustanoveniami GZ, avšak najneskôr do 30.11.2026. 

4.2 Konkrétny postup a časový harmonogram výstavby bude na strane Prevádzkovateľa 
stanovený v dokumentácii pre realizáciu stavby a na strane Užívateľa v dokumentácii 
pre vykonanie prác, ktoré podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu Zmluvných strán. 
V prípade nepredvídaných udalostí alebo iných súvislosti bude konkrétny postup riešený 
dodatkom k Zmluve po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení oboch Zmluvných 
strán. 

4.3 K predlženiu termínov uvedených v bode 4.1 .1 a 4.1.2 tejto Zmluvy môže dôjsť z dôvodu 
procesných prieťahov počas procesu verejného obstarávania na strane 
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Prevádzkovateľa a Užívateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávani 
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len 
"ZoVO"), ako aj z dôvodu procesných prieťahov počas získavania potrebných povolení, 
rozhodnuti, stanovisk alebo súhlasov, ako aj pri majetkovoprávnom vysporiadani 
pozemkov dotknutých plánovanou stavbou, a to o čas trvania takýchto prieťahov. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa ktorejkoľvek Zmluvnej strane napriek vynaloženiu 
úsilia a prostriedkov, ktoré od nej možno primerane požadovať nepodarí získať 
akékorvek povolenie, rozhodnutie, stanovisko, súhlas alebo právo, ktoré je potrebné pre 
plnenie povinnosti Zmluvnej strany uvedenej v tejto Zmluvy, v dôsledku čoho nebude 
možné dodržať terminy uvedené v bode 4.1.1 alebo bode 4.1.2 tejto Zmluvy, Zmluvné 
strany sa zaväzujú vzájomne rokovať o ďalšom postupe. 

Článok V. 
VYSPORIADANIE POZEMKOV 

5.1 Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pre umiestnenie zariadeni a stavebných 
objektov Prevádzkovateľa v zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy (s výnimkou bodu 3.3.6 tejto 
Zmluvy) sa budú riadiť pravidlami uvedenými v prílohe č. 7 tejto Zmluvy. 

5.2 Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod Preložkou v plynovodu sa bude riadiť 
pravidlami uvedenými v prílohe č. 7 tejto Zmluvy. 

Článok Vl. 
FINANČNÉ ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN 

6.1 Prevádzkovateľ vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo všetky zariadenia 
a stavebné objekty v zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ je prijímateľom 
Grantu formou náhrady 35 % vynaložených oprávnených nákladov na Akciu. 

6.2 Užívateľ vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo všetky zariadenia a stavebné 
objekty v zmysle bodu 3.4 tejto Zmluvy. Uživater je prijímaterom Grantu formou náhrady 
35 % vynaložených oprávnených nákladov na Akciu. 

6.3 V zmysle § 39 odsek 2 vyhlášky ÚRSO č. 18/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová 
regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností 
v elektroenergetike v zneni neskorších predpisov Užívateľ uhradí Prevádzkovateľovi 
príslušný podiel na nákladoch vyvolaných u Prevádzkovateľa na pripojenie zariadení 
Užívateľa do PS v ESt Vajnory vrátane súvisiacich úprav v ESt Podunajské Biskupice 
a ESt Stupava, a výstavby dvoch 400 kV vedeni z miesta rozpojenia vedenia V8499 
Podunajské Biskupice - Stupava do novej ESt Vajnory (ďalej len "Náklady 
Prevádzkovatera"). Pokiar Náklady Prevádzkovatera alebo ich časť budú na základe 
pravidiel Akcie uznané ako oprávnené náklady\ Náklady Prevádzkovatera alebo ich 
časť zodpovedajúca sume Grantu2, na ktoré bude mať Prevádzkovateľ na základe 
pravidiel Akcie nárok, nebudú Prevádzkovateľom pri výpočte podielu Užívateľa na 
Nákladoch Prevádzkovateľa do Nákladov Prevádzkovateľa zahrnuté. Podiel Užívateľa 
na Nákladoch Prevádzkovateľa je nasledovný: 

6.3.1 40% zo skutočných investičných nákladov Prevádzkovateľa na 
vybudovanie zariadeni a stavebných objektov v zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy 
(s výnimkou bodu 3.3.6 tejto Zmluvy); 

6.3.2 40% zo skutočných nákladov Prevádzkovatera na inžiniersku a projektovú 
činnosť týkajúcu sa zariadení a stavebných objektov v zmysle bodu 3.3 tejto 

1 Oprávnené náklady na Akciu sú náklady skutočne vynaložené príjemcom Grantu, ktoré splňajú 
kritériá uvedené v GZ čl. 11.19 Oprávnené náklady. 
2 Maximálna výška Grantu Prevádzkovateľa za aktivitu 2 podfa GZ je 15 383 139, 80 €. 
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Zmluvy (s výnimkou bodu 3.3.6 tejto Zmluvy) a nákladov Prevádzkovatera 

súvisiacich s prípravou, projektovaním a výstavbou (ďalej len "režijné náklady"); 

6.3.3 40% zo skutočných nákladov Prevádzkovateľa, vynaložených na majetkovo 

právne vysporiadanie pozemkov pre umiestnenie zariadení a stavebných 

objektov Prevádzkovateľa v zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy (s výnimkou bodu 3.3.6 

tejto Zmluvy) 

6.4 Predpokladaná (odhadovaná) výška podielu Užívateľa na Nákladoch Prevádzkovateľa 

podra bodu 6.3 tejto Zmluvy, je uvedená v prílohe č. 5 tejto Zmluvy. 

6.5 Užívateľ uhradí Prevádzkovateľovi 50% skutočných nákladov Prevádzkovateľa 

súvisiacich s výstavbou, úpravou a opravou Príjazdovej komunikácie v zmysle bodu 

3.3.6 tejto Zmluvy a nákladov na zriadenie vecných bremien spočívajúcich v práve 

Prevádzkovateľa umiestniť a prevádzkovať Príjazdovú komunikáciu na pozemkoch, na 

ktorých bude Prfjazdová komunikácia umiestnená (ďalej spoločne len "Náklady na 

Príjazdovú komunikáciu"). Pokiaľ Náklady na Príjazdovú komunikáciu alebo ich časť 

budú na základe pravidiel Akcie uznané ako oprávnené náklady3, Náklady na Príjazdovú 

komunikáciu alebo ich časť zodpovedajúca sume Grantu4, na ktoré bude mať 

Prevádzkovateľ na základe pravidiel Akcie nárok, nebudú Prevádzkovateľom pri výpočte 

vyššie uvedeného podielu Užívatel'a na Nákladoch na Príjazdovú komunikáciu do 

Nákladov na Príjazdovú komunikáciu zahrnuté. Náklady na Príjazdovú komunikáciu 

nebudú Prevádzkovaterom zahrnuté do Nákladov Prevádzkovateľa . Prevádzkovateľ 

vystaví vyúčtovaciu faktúru podielu Užívateľa na skutočných Nákladoch na príjazdovú 

komunikáciu po pripísaní finálnej platby Grantu za Príjazdovú komunikáciu na účet 

Prevádzkovatera, o ktorú Prevádzkovateľ požiada na základe žiadosti o platbu v zmysle 

GZ. K faktúre Prevádzkovateľ doloží výkaz výmer s rozpočtom celej stavby Príjazdovej 

komunikácie v zmysle bodu 3.3.6 tejto Zmluvy. 

6.6 Účelom vybudovania, úpravy a opravy Príjazdovej komunikácie je jej užívanie 

Zmluvnými stranami pre potreby prístupu k stavbám a zariadeniam, ktoré budú Zmluvné 

strany budovať na základe tejto Zmluvy, ako aj iným stavbám a zariadeniam PS a DS. 

Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie, aby bol účel vybudovania 

Príjazdovej komunikácie dosiahnutý a zdržať sa konania, ktoré by dosiahnutie tohto 

účelu zmarilo. Zmluvné strany sa dohodli, že úprava práv a povinností týkajúcich sa 

alebo súvisiacich s vlastníctvom, správou, užívaním a údržbou Príjazdovej komunikácie, 

bude predmetom dodatku k tejto Zmluve, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne 

uzatvoriť v nadväznosti na konkrétne technické riešenie Prijazdovej komunikácie 

a závery rokovaní s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy a vlastníkmi 

dotknutých pozemkov. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak po vybudovaní 

Príjazdovej komunikácie nebude mať Užívateľ právo užívať Prístupovú komunikáciu pre 

potreby prístupu k stavbám a zariadeniam, ktoré bude Užívateľ budovať na základe tejto 

Zmluvy a iným zariadeniam DS, Užívateľ nie je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi 

vyššie uvedený podiel na skutočných Nákladoch na Príjazdovú komunikáciu, a ak ho 

Užívateľ Prevádzkovateľovi uhradí, je ho Prevádzkovateľ povinný Užívateľovi na výzvu 

Užívateľa vrátiť. 

6. 7 Výška vysúťažených investičných nákladov vyvolaných u Prevádzkovateľa na 

zabezpečenie inžinierskych a projektových činností podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy 

a realizáciu činností v rozsahu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy bude známa až po úspešnom 

výberovom konaní na obstaranie prác Prevádzkovateľa uvedených v bode 3.2 a v bode 

3.3 tejto Zmluvy vykonanom Prevádzkovateľom v súlade so ZoVO a po podpise zmluvy 

o dielo s úspešným účastníkom výberu (zhotoviteľom). 

3 Oprávnené náklady na Akciu sú náklady skutočne vynaložené príjemcom Grantu, ktoré splňajú 

kritériá uvedené v GZ čl. 11 .19 Oprávnené náklady. 
4 Maximálna výška Grantu Prevádzkovateľa za aktivitu 2 podľa GZ je 15 383 139, 80 € 
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6.8 Prevádzkovateľ sa zaväzuje písomne oznámiť Užívateľovi výšku vysúťažených 
investičných nákladov vyvolaných u Prevádzkovateľa na zabezpečenie inžinierskych 
a projektových činnosti podľa bodu 3.2 a na vybudovanie elektroenergetických zariadení 
v rozsahu bodu 3.3 tejto Zmluvy vrátane skutočného podielu Užívateľa na týchto 
nákladoch Prevádzkovateľa, pričom plati, že: 

6.8.1 výška vysúťažených investičných nákladov na zabezpečenie inžinierskych 
a projektových činností podľa bodu 3.2 Prevádzkovateľa bude predmetom 
dodatku/ov k tejto Zmluve, ktorý/é bude/ú uzatvorený/é medzi Zmluvnými 
stranami do 3 mesiacov od podpisu zmluvy o dielo so zhotoviteľom inžinierskych 
a projektových činností; 

6.8.2 výška vysúťažených investičných nákladov na realizáciu v rozsahu podľa 
bodu 3.3 Prevádzkovateľa bude predmetom dodatku/ov k tejto Zmluve, ktorý/é 
bude/ú uzatvorený/é do 3 mesiacov od podpisu zmluvy o dielo so zhotoviteľom/mi 
realizácie podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy; 

6.8.3 výška jednorazového odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy bude 
určená rozhodnutím Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru. 

6.8.4 výška predpokladanej jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena 
v rozsahu ochranného pásma vedení a ESt Vajnory bude určená znaleckým 
posudkom. 

6.8.5 výška režijných nákladov Prevádzkovatera v jednotlivých rokoch bude stanovená 
vo výške 1% z celkových investičných nákladov k 31 . decembru príslušného 
kalendárneho roka, resp. k dátumu doručenia poslednej faktúry od dodávateľa 
prác a zariadení podľa bodu 3.3; 

6.8.6 Kapitálové náklady v jednotlivých rokoch realizácie podľa bodov 3.2 a 3.3 a na 
vysporiadanie pozemkov nebudú Prevádzkovateľom uplatňované. 

6.9 Užívateľ sa zaväzuje do 3 mesiacov od podpisu zmluvy o dielo so zhotoviteľom 
realizačných prác písomne oznámiť Prevádzkovateľovi výšku vysúťažených 
investičných nákladov vyvolaných u Užívateľa na zabezpečenie inžinierskych 
a projektových činností podľa bodu 3.2 (v časti týkajúcej sa Preložky plynovodu 
v zmysle bodu 3.4.8 tejto Zmluvy) a na vykonanie Preložky plynovodu v zmysle bodu 
3.4.8 tejto Zmluvy vrátane skutočného podielu Prevádzkovateľa na týchto nákladoch 
Užívateľa . 

6.1 O Prevádzkovateľ raz ročne do 15. januára nasledujúceho roka počas doby realizácie 
predmetu Zmluvy podľa bodu 4.1.1 vystaví zálohovú faktúru na sumu predstavujúcu 
podiel Užívateľa na skutočných Nákladoch Prevádzkovateľa vynaložených 
Prevádzkovateľom v priebehu celého predchádzajúceho kalendárneho roka znížených 
o sumu zodpovedajúcu predpokladanej sume Grantu5. K uvedenej sume bude 
uplatnená Prevádzkovateľom DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

6.11 Prevádzkovateľ vystaví poslednú zálohovú faktúru na sumu predstavujúcu podiel 
Užívateľa na skutočných Nákladoch Prevádzkovateľa znížených o sumu zodpovedajúcu 
predpokladanej sume Grantu6

, v termíne do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
poslednej faktúry od zhotovitel'a zariadení a stavebných objektov Prevádzkovateľa 
vybudovaných v zmysle bodu 3.2 a 3.3 tejto Zmluvy, a to za obdobie od poslednej 
faktúry vystavenej podľa bodu 6.10 tejto Zmluvy. K uvedenej sume bude uplatnená 
Prevádzkovateľom DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

6.12 Prevádzkovateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru podielu Užívateľa na skutočných Nákladoch 
Prevádzkovateľa do 15 kalendárnych dni od pripísania finálnej platby Grantu na účet 

5 Maximálna výška Grantu Prevádzkovateľa za aktivitu 2 podra GZ je 15 383 139, 80 €. 
6 Maximálna výška Grantu Prevádzkovateľa za aktivitu 2 podľa GZ je 15 383 139, 80 €. 
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Prevádzkovateľa, o ktorú Prevádzkovateľ požiada na základe žiadosti o finálnu platbu 
v zmysle GZ. Vyúčtovacia faktúra slúži na vysporiadanie vzájomných záväzkov 
Prevádzkovateľa a Užívateľa s prihliadnutím na žiadosť o finálnu platbu. 

6.13 Ku každej faktúre v zmysle bodu 6.1 O a 6.11 tejto Zmluvy Prevádzkovateľ priloži všetky 
faktúry vystavené zhotoviteľmi Prevádzkovateľa na základe ktorých Prevádzkovateľ 
vypočítal príslušný podiel Užívateľa na skutočných Nákladoch Prevádzkovateľa. 
K faktúre v zmysle bodu 6.12 tejto Zmluvy Prevádzkovateľ priloži dokument potvrdzujúci 
výšku Prevádzkovateľom prijatého Grantu. Ku každej faktúre v zmysle bodu 6.1 O a 6.11 
tejto Zmluvy Prevádzkovateľ zároveň priloži výkaz výmer a rozpočet celej príslušnej 
stavby Prevádzkovateľa v členení na prevádzkové súbory a stavebné objekty, pričom 
každú takúto faktúru Prevádzkovateľ pri radí k jednotlivým položkám výkazu výmer. 

6.14 Ďalšie výdavky súvisiace s vysporiadaním ochranného pásma ESt Vajnory a súvisiacich 
vedení v zmysle Zákona o energetike, ktoré vzniknú Prevádzkovateľovi, budú 
dodatočne fakturované Užívateľovi vo výške podielu Užívateľa podľa bodu 6.3.3 podľa 
skutočne uplatnených jednorazových náhrad za zriadenie vecného bremena, a to do 15 
kalendárnych dní po uplynuli jednoročnej prekluzívnej lehoty na uplatnenie nároku zo 
strany vlastníkov pozemkov, pričom jednoročná prekluzívna lehota sa začína dňom 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia K uvedenej sume bude 
Prevádzkovateľom uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

6.15 Prevádzkovateľ uhradí Užívateľovi 50% skutočných nákladov na vykonanie Preložky 
plynovodu v zmysle bodu 3.4.8 tejto Zmluvy (ďalej len "Náklady na Preložku 
plynovodu"). Pokiaľ Náklady na Preložku plynovodu alebo ich časť budú na základe 
pravidiel Akcie uznané ako oprávnené náklady7 , Náklady na Preložku plynovodu alebo 
ich časť zodpovedajúca sume Grantu8, na ktorú bude mať Užívateľ na základe pravidiel 
Akcie nárok, nebude Užívateľom pri výpočte vyššie uvedeného podielu Prevádzkovateľa 
na Nákladoch na Preložku plynovodu do Nákladov na Preložku plynovodu zahrnutá. 
Náklady Prevádzkovateľa na úhradu vyššie uvedeného podielu Prevádzkovateľa na 
Nákladoch na Preložku plynovodu nebudú Prevádzkovateľom zahrnuté do Nákladov 
Prevádzkovateľa. 

6.16 Užívateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru podielu Prevádzkovateľa na skutočných Nákladoch 
na Preložku plynovodu po pripísaní finálnej platby Grantu za Preložku plynovodu na 
účet Užívateľa, o ktorú Užívateľ požiada na základe žiadosti o platbu v zmysle GZ. 
K faktúre bude doložený výkaz výmer s rozpočtom celej stavby Preložky plynovodu 
v zmysle bodu 3.4.8 tejto Zmluvy. 

6.17 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona 
o DPH, je Prevádzkovateľ oprávnený posielať Užívateľovi faktúry, ktoré budú 
Prevádzkovateľom vystavené na základe tejto Zmluvy v elektronickej forme. Faktúra 
bude zasielaná z e-mailovej adresy Prevádzkovateľa fakturacia@sepsas.sk. Faktúra sa 
považuje za doručenú v elektronickej forme výlučne na emailovú adresu Užívateľa : 
DFA_ 4213_ZSDIS@zse.sk. Elektronická faktúra doručená Prevádzkovateľom na inú 
e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú faktúru doručenú zmluvnému partnerovi 
v zmysle tejto Zmluvy a nebude akceptovaná ako elektronická Faktúra nebude 
následne zaslaná doporučenou poštou. 

6.18 Faktúry vystavované Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy musia splňať všetky 
náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi v čase ich vystavenia. Okrem 
náležitostí vyžadovaných príslušnými právnymi predpismi, musia tieto faktúry obsahovať 
číslo tejto Zmluvy Zmluvnej strany, ktorej je faktúra vystavená, názov a sídlo banky 

7 Oprávnené náklady na Akciu sú náklady skutočne vynaložené príjemcom Grantu, ktoré splňajú 
kritériá uvedené v GZ čl. 11.19 Oprávnené náklady. 
8 Maximálna výška Grantu Užívateľa za aktivitu 2 podľa GZ je 7 350 000 € 

Zmluva o spoločnom postupe pri budovaní transformácie 400/110 kV v novej elektrickej stanici Vajnory 9/15 



Zmluvnej strany, ktorá faktúru vystavila, a číslo bankového účtu Zmluvnej strany, ktorá 
faktúru vystavila . 

6.19 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v súlade s platnými právnymi 
predpismi a v súlade s touto Zmluvou, je Zmluvná strana, ktorej je faktúra vystavená 
oprávnená faktúru vrátiť. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry 
a začne znovu plynúť od začiatku až dňom doručenia novej faktúry, ktorá spÍňa 
náležitosti vyžadované platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou. 

6.20 Splatnosť faktúr v zmysle bodov 6.5, 6.10, 6.11 a 6.12 tejto Zmluvy vystavených 
Prevádzkovateľom, splatnosť faktúry vystavenej Prevádzkovateľom na podiel Užívateľa 
na Nákladoch na Príjazdovú komunikáciu a splatnosť faktúry v zmysle bodu 6.16 tejto 
Zmluvy vystavenej Užívateľom na podiel Prevádzkovateľa na Nákladoch na Preložku 
plynovodu, je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Za deň úhrady sa 
považuje deň, kedy je celá fakturovaná suma pripísaná na účet Prevádzkovateľa, resp. 
Užívateľa . Ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného 
pokoja, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. 

6.21 V prípade omeškania Užívateľa alebo Prevádzkovateľa s úhradou doručenej faktúry, má 
Zmluvná strana, ktorá faktúru vystavila (verite!') právo na uplatnenie úroku z omeškania 
vo výške 1M EURIBOR + 8% p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet 
úroku z omeškania sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu 
omeškania s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu, pri výpočte úroku 
z omeškania sa použije 1M EURIBOR rovný nule. 

6.22 Pokiaľ Prevádzkovateľ na Náklady Prevádzkovateľa alebo na Náklady na Príjazdovú 
komunikáciu alebo Užívateľ na Náklady na Preložku plynovodu bude čerpať Grant 
formou náhrady príslušného podielu nákladov na Akciu a časť nákladov bude neskôr zo 
strany poskytovateľa Grantu, resp. audítora vyhodnotené ako 
neoprávnené, Prevádzkovateľ a Užívateľ túto časť nákladov vzájomne vysporiadajú, 
a to tak, že sa tieto náklady budú považovať v prípade Prevádzkovateľa za Náklady 
Prevádzkovateľa , resp. Náklady na príjazdovú komunikáciu a v prípade Užívateľa za 
Náklady na Preložku plynovodu. 

Článok VIl . 
VLASTNÍCTVO ELEKTROENERGETICKÝCH ZARIADENÍ A MAJETKOVÉ HRANICE 

7.1 Majetkové hranice medzi zariadeniami Prevádzkovateľa a zariadeniami Užívateľa v ESt 
Vajnory na 11 O kV strane T 401 budú na káblovej koncovke 110 kV kábla z pofa č. 17 
R110 kV Užívateľa . Samotné káblové prepojenie z pofa č. 17 v R11 0 kV Užívateľa až po 
káblovú koncovku na strane Prevádzkovateľa , bude vo vlastníctve Užívateľa . 

7.2 Majetkové hranice v ESt Vajnory medzi zariadeniami Prevádzkovateľa 
a zariadeniami Užívateľa na dvoch káblových prepojeniach hlavných striedavých 
rozvádzačov 0,4 kV Prevádzkovateľa a Užívateľa na účel núdzového napájania 
vlastných spotrieb Prevádzkovateľa a Užívateľa budú v miestach pripojenia týchto dvoch 
káblových elektrických vedení 0,4 kV do hlavných striedavých rozvádzačov 0,4 kV 
Prevádzkovateľa a Užívateľa . Majetkovou hranicou pre káblové pripojenie 
Prevádzkovatel'a je v rozvádzači Užívateľa a pre káblové pripojenie Užívateľa je 
majetková hranica v rozvádzači Prevádzkovateľa . 

7.3 Majetkové hranice v ESt Vajnory medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom na napäťovej 
hladine 22 kV budú riešené v dodatku k zmluve o pripojení Prevádzkovateľa do 
distribučnej sústavy, v súlade s bodom 3.5 tejto Zmluvy. 

7.4 Ostatné majetkové hranice v ESt Vajnory medzi ďalšími súvisiacimi zariadeniami 
a objektmi Prevádzkovateľa a Užívateľa budú stanovené po dohode vo vzájomne 
skoordinovaných projektových dokumentáciách na účel obstarávania jednotlivých 
zariadení a objektov Prevádzkovateľa a Užívateľa . 
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7.5 Majetkové hranice v ESt Vajnory medzi zariadeniami Prevádzkovateľa a zariadeniami 
Užívateľa budú vymedzené v Novej ZoP, resp. Dodatku k exitujúcej ZoP. 

Článok VIli. 
BUDÚCE MERANIE V MIESTE PRIPOJENIA 

8.1 Obchodné meranie v budúcich miestach pnpoJenía Užívateľa k zariadeniam 
Prevádzkovateľa v novej ESt Vajnory bude realizované v zmysle platných právnych 
predpisov systémom obchodného merania Prevádzkovateľa (ďalej len "Systém 
obchodného merania"), ktoré pozostáva z meracích súprav a z automatizovaného 
systému zberu dát. Projektová dokumentácia obchodného merania sa riadi príslušnými 
Predpismi Prevádzkovateľa a podlieha vzájomnému písomnému odsúhlaseniu oboma 
Zmluvnými stranami. 

8.2 Prístrojové transformátory (ďalej len "PT") pre meracie súpravy Systému obchodného 
merania na 11 O kV strane T 401 budú umiestnené v blízkosti majetkových hraníc medzi 
zariadeniami Prevádzkovateľa a zariadeniami Užívateľa (v bi ízkosti 11 O kV strany T 401) 
a budú vo vlastníctve Prevádzkovateľa. Tieto PT budú určenými meradlami v zmysle 
zákona č. 1582018 Z. z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o metrológii"). Za dodržanie povinností 
vyplývajúcich zo Zákona o metrológii zodpovedá Prevádzkovateľ. Základné technické 
parametre PT sú uvedené v prílohe č . 4 tejto Zmluvy. 

8.3 Zariadenia meracích súprav systému obchodného merania (hlavný a záložný 
elektromer, sieťové analyzátory kvality elektriny, svorkovnice a súvisiace prepojenia) 
budú spolu so zariadeniami automatizovaného systému zberu dát vo vlastníctve 
Prevádzkovateľa a budú umiestnené v novej budove spoločných prevádzok (ďalej len 
.BSP") Prevádzkovateľa . Ďalší elektromer bude vo vlastníctve Užívateľa a bude 
umiestnený v objekte Užívateľa . 

8.4 PT prúdu budú obsahovať 3 presné jadrá s tr. presnosti 0,2S. Z jedného tohto jadra 
poskytne Prevádzkovateľ prúd, pre potreby kontrolného merania Užívateľa . 

8.5 Prevádzkovateľ poskytne jeden samostatne istený obvod z jedného jadra predsunutých 
PT napätia s tr. presnosti 0,2%, pre potreby kontrolného merania Užívateľa . 

8.6 Meracím bodom (v blízkosti deliacich miest) Systému obchodného merania bude 
sekundárna strana nového T 401 . 

8. 7 Prevádzkovateľ na požiadanie Užívateľa umožní Užívateľovi, alebo osobe poverenej 
Užívateľom , prístup k elektromerom Prevádzkovateľa za účelom vykonania kontroly. 

8.8 Pred uvedením zariadení obchodného merania a merania v riadiacom a informačnom 
systéme (ďalej len .RIS") a v automatickom regulátore napätia do prevádzky, musia byt' 
tíeto zariadenia riadne odskúšané a musí byt' overená ich funkčnosť. Skúšky a overenie 
funkčností vykonáva každá Zmluvná strana v rozsahu svojich zariadení. 

Článok IX. 
ELEKTRICKÉ OCHRANY 

9.1 Nastavenie ochrán Prevádzkovateľa, chrániacich priamo alebo záložne zariadenia 
Užívateľa a nastavenie ochrán Užívateľa, chrániacich priamo alebo záložne zariadenia 
Prevádzkovatel'a, budú zmluvne dohodnuté v Novej ZoP, resp. v Dodatku k existujúcej 
Zo P. 

9.2 Typy a počet ochrán Prevádzkovateľa , chrániacich priamo alebo záložne zariadenia 
Užívateľa a nastavenie ochrán Užívateľa , chrániacich priamo alebo záložne zariadenia 
Prevádzkovateľa, a vzájomné väzby ochrán Prevádzkovateľa a Užívateľa , budú 
uvedené v príslušných častiach realizačnej dokumentácie, ktoré budú odsúhlasené 
oboma zmluvnými stranami. 
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9.3 V rámci spracovania projektovej dokumentácie budú sledované nasledovné zásady: 

9.3.1 Prevádzkovateľ poskytne z PT prúdu na 110 kV strane T401 Užívateľovi jedno 
samostatné jadro sekundárneho vinutia , 2000/1 A/A, 30 VA, 5P20, pre potreby 
chránenia 11 O kV káblového vedenia 

9.3.2 Zmluvné strany si navzájom poskytnú informácie o stavoch (z pomocných 
kontaktov) výkonového vypínača, vývodového odpojovača a odpojovača 
pomocnej pripojnice a príslušných uzemňovačov v poli T401 v R110 kV 
a v R400 kV, pre potrebu výpočtu blokovacích rovníc v RIS Prevádzkovatera 
a RIS Užívateľa . 

9.3.3 Zmluvné strany si cez komunikačné prepojenia RIS Užívateľa a Prevádzkovateľa 
navzájom poskytnú informácie o stavoch prevádzkovej signalizácie (OM, Qx, 
QEx), prevádzkových meraní (P. Q, U, l, f) v R400 kV a R110 kV a o stavoch 
vybraných poruchových signálov (porucha, nábeh, vypnutie) z ochrán T401 
a spínačov pomocnej prípojnice v R110 kV a v R400 kV. 

9.4 Pred uvedením ochrán a zariadení RIS do prevádzky musia byť tieto zariadenia riadne 
odskúšané a musi byť overená ich funkčnosť. Skúšky a overenie funkčnosti vykonáva 
každá Zmluvná strana v rozsahu svojich zariadenf. 

9.5 Miesto merania okamžitej hodnoty napätia pre nastavenie frekvenčnej ochrany na strane 
Užívateľa pre automatické odpojenie časti odberu pri nízkej frekvencii v sústave bude na 
rozvodných zariadeniach Užívateľa . 

Článok X. 
INFORMOVANIE O NEPRIPRAVENOSTI NA PRIPOJENIE 

10.1 Ak Užívateľ nebude z akýchkoľvek dôvodov pripravený na pripojenie zariadeni Užívateľa 
do PS v ESt Vajnory v lehote uvedenej v bode 4.1.2 tejto Zmluvy, je povinný bezodkladne 
písomne informovať Prevádzkovatera o vzniknutej situácii. 

10.2 Ak Prevádzkovateľ nebude z akýchkoľvek dôvodov pripravený na pripojenie zariadeni 
Užívateľa v ESt Vajnory v lehote uvedenej v bode 4.1. 1 tejto Zmluvy, je povinný 
bezodkladne písomne informovať Užívateľa o vzniknutej situácii. 

Článok Xl. 
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ 

11 .1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami 

11.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú , a to do dňa nadobudnutia účinnosti Novej ZoP, resp. 
Dodatku k existujúcej ZoP. 

11 .3 Nová ZoP, resp. Dodatok k existujúcej ZoP, bude obsahovať záväzky vyplývajúce z tejto 
Zmluvy, ktoré neboli ku dňu uzatvorenia Novej ZoP, resp. Dodatku k existujúcej ZoP, 
riadne splnené. 

Článok XII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1 Táto Zmluva nenahrádza už uzavretú zmluvu o pripojení medzi Zmluvnými stranami, 
číslo zmluvy Prevádzkovateľa: 2007-0134-3210, číslo zmluvy Užívateľa : 2007-PRIP-
001 . 

12.2 Návrh Novej ZoP, resp. Dodatku k existujúcej ZoP, je Prevádzkovateľ povinný doručiť 
Užívateľovi v lehote minimálne 6 mesiacov pred vydaním oznámenia o aktivácii 
napájania v zmysle prílohy č. 6 tejto Zmluvy. 

12.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje definovať v Novej ZoP. resp. v Dodatku k existujúcej ZoP 
podmienky a spôsob využívania kompenzácie jalového výkonu WN sústavy Užívateľa 
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prostredníctvom kompenzačných zariadení Prevádzkovatera, ktoré sú predmetom 
bodov 3.3.5 až 3.3.7 tejto Zmluvy, nakoľko Užívateľ participuje na nákladoch spojených 
s ich výstavbou. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vzájomne informovať o postupe 
prípravy a priebehu realizácie príslušných zariadení a stavebných objektov, ktoré sú 
povinné vybudovať v zmysle Článku 111 Zmluvy. V prípade, že niektorá zo Zmluvných 
strán zistí, že nemôže dodržať termíny uvedené v Článku IV tejto Zmluvy, je povinná 
o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu, a to osobu oprávnenú rokovať vo 
veciach Zmluvy, bez zbytočného odkladu. Ak by z dôvodov uvedených v bode 4.3 tejto 
Zmluvy nebolo možné plniť termíny uvedené v bode 4.1 tejto Zmluvy, budú zmeny týchto 
rozhodujúcich termínov predmetom dodatku k tejto Zmluve. V prípade akýchkoľvek 
sporov sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne využiť mimosúdnu cestu pre odstránenie 
sporov. 

12.4 Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o obsahu Zmluvy a jej príloh pred 
tretími stranami, s výnimkou zákonných okolnostf, ukladajúcich porušenie mlčanlivosti 
alebo poskytnutia takýchto informácií ovládajúcej alebo ovládanej osobe Zmluvnej 
strany, pričom však záväzok mlčanlivosti plati aj na ovládajúcu resp. ovládanú osobu, 
a v prípade písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Táto Zmluva, spolu s jej 
prílohami, predstavuje celú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádza všetky 
predchádzajúce ústne a písomné dohody alebo dojednania medz.i Zmluvnými stranami 
v predmetnej záležitosti. Zmluvu je možné meniť alebo doplňať len písomnou dohodou 
Zmluvných strán. 

12.6 Pokiaľ by niektoré z ustanovení Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným , neplatným, 
nezákonným alebo nevykonatefným (ďalej aj ako "vada pôvodného ustanovenia"), 
nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takto dotknuté ustanovenia Zmluvy 
nahradia novým ustanovením, ktoré netrpí vadou pôvodného ustanovenia a v čo 
najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu úpravy práv a povinností, 
obsiahnutých v zrušenom ustanovení. 

12.7 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 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 bodu 11.1 tejto Zmluvy. 

12.8 S poukazom na skutočnosť, že v rámci predmetu Zmluvy môže dochádzať k spracúvaniu 
osobných údajov dotknutých osôb, Zmluvné strany sú povinné pri plnení Zmluvy 
postupovať tak, aby plnenie bolo plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných 
údajov, ktoré ukladajú nariadenie 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 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a o plnení niektorých zákonov (spolu ďalej len "Legislatíva o ochrane osobných 
údajov") v znení ich prípadných neskorších zmien. Zmluvné strany sú povinné pri plnení 
Zmluvy postupovať tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo účinné bezpečnostné, 
technické, resp. iné dalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň 
bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných 
údajov. 
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12.9 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že najneskôr do 120 kalendárnych dní po podpise tejto 
Zmluvy oboma Zmluvnými stranami doruči na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 
republiky (ďalej len .MHSR") žiadosť o vydanie osvedčenia v zmysle§ 12 Zákona 
o energetike. V prlpade, že MHSR nevydá ani do 180 kalendárnych dni od prevzatia 
žiadosti Prevádzkovatel'a osvedčenie podľa Zákona o energetike pre investičný zámer 
Prevádzkovateľa v zmysle Zmluvy, Prevádzkovateľ písomne oznámi túto skutočnosť 
Užívateľovi , osobe oprávnenej rokovať vo veciach Zmluvy. Toto oznámenie bude 
považované za odstúpenie Prevádzkovateľa od Zmluvy a zánik Zmluvy bez akýchkoľvek 
nárokov Zmluvných strán na uplatnenie Zmluvnej pokuty a prípadných škôd. 

12.10Prevádzkovater sa zaväzuje, že po podpise tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami 
požiada MHSR o vydanie osvedčenia o významnej investícii v zmysle Zákona 
o významných investfciách pre investičný projekt podľa bodu 1.2 tejto Zmluvy 
v primeranom čase a po doručení osvedčenia o významnej investícii Prevádzkovateľovi, 
Prevádzkovateľ zabezpečí podanie návrhu na zápis predkupného práva do 90 dní od 
doručenia osvedčenia o významnej investícii Prevádzkovateľovi k pozemkom v zmysle 
§ 8 uvedeného zákona, t.j . k pozemkom, na ktorých sa má real izovať významná 
investícia, a k stavbám na nich. 

12.11 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán 
dostane po dve vyhotovenia. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že túto 
Zmluvu neuzatvárajú za nevýhodných podmienok, že ustanoveniam tejto Zmluvy 
porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

12.12Zmluvné strany sa ako zmluvné strany GZ zaviazali splniť nasledovné: (i) preniesť 
podmienky uvedené v čl. 11 .3, 11.4, 11.5 a 11 .8 GZ na svojich dodávatel'ov, (ii) zaviazať 
svojich dodávateľov podrobiť sa právomoci orgánov podľa druhej vety čl. 11 .9.1 GZ, (iii) 
vylúčiť zodpovednosť Agentúry voči dodávateľom podľa druhej vety čl . 11 .9.3 GZ, (iv) 
vylúčiť zodpovednosť Agentúry voči subdodávateľom podľa druhej vety čl. 11.10.4 GZ 
a (v) preniesť podmienky uvedené v čl . 11 .3, 11.4, 11.5, 11 .7 a 11.8 GZ na svojich 
subdodávateľov. Týmto Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade, ak by v súvislosti s touto 
Zmluvou ktorákoľvek Zmluvná strana vystupovala voči druhej Zmluvnej strane ako 
.contractor" alebo .subcontractoť' tak, ako je tento pojem použitý v GZ, platia pre 
Zmluvnú stranu v postavení "contractoť' podmienky v bodoch (i) až (iii) predchádzajúcej 
vety a v postavení "subcontractoť' podmienky v bodoch (iv) až (v) predchádzajúcej vety, 
a to na základe tohto ustanovenia bez potreby ďalších zmluvných dojednaní. Zmluvné 
strany sa tiež zaväzujú rešpektovať Etický kódex druhej Zmluvnej strany zverejnený na 
jej webovom sídle. 

12.13Zmluvná strana sa zaväzuje uzatvoriť na výzvu druhej Zmluvnej strany dodatok k tejto 
Zmluve do 15 dní od doručenia písomnej výzvy na uzatvorenie dodatku spolu 
s vzájomne odsúhlaseným návrhom dodatku, predmetom ktorého bude predÍženie 
konečných termínov podfa bodu Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. tejto 
Zmluvy v prípade, ak nastane skutočnosť podľa nasledujúcej vety. Termíny podľa 
predchádzajúcej vety budú predlžené po uzatvorení dodatku ku GZ, na základe ktorého 
dôjde k posunutiu termínu .completion date" podľa bodu 2.2 GZ, pričom k predÍženiu 
termínov dôjde najmenej k novému termínu .completion date" v zneni po uzatvorení 
dodatku ku GZ. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy: 

Príloha č . 1 - Principiálna prehľadová schéma prenosu v novej ESt Vajnory 

Príloha č. 2 - Principiálne d ispozičné riešenie novej ESt Vajnory 

Príloha č. 3- Základné technické parametre transformátora T 401 

Príloha č. 4- Základné technické parametre PT na 11 O kV strane T 401 

Príloha č. 5 - Predpokladaná výška nákladov vyvolaných u Prevádzkovateľa 
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Príloha č . 6 - Obchodné a technické podmienky pre pripojenie elektroenergetických 
zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná , a. s., do prenosovej 
sústavy SR v novej ESt Vajnory 

Príloha č. 7 - Pravidlá majetkovo-právneho vysporiadania vrátane príloh 

V Bratislave dňa .......................... .. ..... . 

Za Prevádzkovateľa : 

Ing. Peter Oovhun 
predseda predstavenstva 

Marián Šir ec, M~~~ ················· · ··~··· 

podpredseda redstave/va 

V Bratislave dňa .. 

Za Užívateľa : 

Ing. Tomáš Turek, PhO. 
predseda predstavenstva 

Ing. M~rian K~pec 
člen pr~dstavenstva 
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