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Zmluva o

spoločnom postupe pri výmene transformátora
a kompenzačných tlmiviek v ESt Stupava

T401

uzavretá podľa§ 269 ods. 2 a§ 289 a nasl. zákona číslo 513/1 991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,.Zmluva")
medzi
elektrizačná

prenosová sústava, a.s.

Obchodné meno:

Slovenská

Sídlo:

Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l.,
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
35 829 141
2020261342
SK2020261342
Tatra banka, a.s.
2620191900/11 oo
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, investícii
a obstarávania
Ing. Lucia Miháliková, vedúca odboru rozvoja prenosovej
sústavy

Zapfsaná:
IČO:

DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Člslo účtu:
l BAN:
SWIFT (BIC):
Konajúca prostredníctvom:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach Zmluvy:

(ďa l ej

len " Prevádzkovateľ' )

a
distribučná,

a.s.

Obchodné meno:

Západoslovenská

Sldio:

Čulenova 6
816 47 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l..
oddiel: Sa, vložka č. 3879/B
36 361 518
2022189048
SK2022189048
Tatra banka, a.s.
2626106826/11
SK59 1100 0000 0026 2610 6826
TATRSKBX
Ing. Tomáš Turek, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Marian Kapec, člen predstavenstva
Ing. Tomáš Turek, PhD .. predseda predstavenstva
Ing. Miloš Nagy, vedúci úseku technického rozvoja

Zapísaná:
IČO:

DIČ :

IC DPH:
Bankové spojenie:

oo

Čisto účtu:

l BAN:
SWIFT (BIC):
Konajúca prostrednlctvom:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach Zmluvy:

(ďalej
(Prevádzkovateľ

a

len "Uživatef")

spolu aj ako "Zmluvné strany" a jednotlivo aj ako
"Zmluvná strana")

Užívateľ ďalej

Článok l.
PREAMBULA

1.1

Zmluva sa uzatvára na základe žiadosti Užívateľa o navýšenie transformačného výkonu
v elektrickej stanici Stupava Prevádzkovateľa (ďalej len .ESt Stupava"). Žiadosť
Užívateľa zo dňa 05.05.2021 bola Prevádzkovatel'ovi doručená dňa 07.05.2021 (značka
SEPS PS/2021/005897).

1.2

Zmluva sa uzatvára z dôvodu potreby (i) prípravy a realizácie výmeny existujúceho
transformátora T401 Prevádzkovatera, 400/110 kV, 250 MVA v ESt Stupava (ďalej len
.Existujúci T401 "), za nový transformátor 400/110 kV, 350 MVA v ESt Stupava na
mieste Existujúceho T401 (ďalej len .Nový T401 "), (ii) pripojenia Nového T401 do
existujúcej rozvodne R110 kV Užívateľa (dalej len .R110 kV'), (iii) výmeny existujúcich
kompenzačných tlmiviek 2x45 MVAr Prevádzkovateľa ďalej len .Existujúce
kompenzačné tlmivky") za nové kompenzačné tlmivky 2x3x15 MVAr (ďalej len .. Nové
kompenzačné tlmivky"), ktoré budú pripojené k terciárnemu vinutiu Nového T401
prostredníctvom novej 33 kV rozvodne Prevádzkovatera (ďalej len "Nová R33 kV"), (iv)
prípravy a realizácie výstavby Novej R33 kV) a (v) prípravy a realizácie príslušnej
sekundárnej techniky pre príslušné zariadenia Prevádzkovateľa a Už ívateľa v ESt
Stupava. Na príprave a realizácii týchto činnosti sa budú v zmysle tejto Zmluvy podieľať
obidve Zmluvné strany.

1.3

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

1.4

Zmluvné strany sú stranami Grantovej zmluvy č. INEA/CEF/ENERIM2020/2226704
(dalej len .GZ"}, na základe ktorej sú Zmluvné strany prijímateľmi Grantu - finančných
prostriedkov od agentúry CINEA (ďalej len .Grant"). Grant Zmluvné strany zamýšrajú
použiť aj na financovanie časti investičných nákladov vynaložených podra 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 ustanoveni 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 podra tejto Zmluvy mohla byť preplatená Grantom pri rešpektovaní
rozpočtu a pravidiel uvedených v GZ;
c) Zmluvné strany si prajú minimal izovať časové obdobie medzi vynaložením
investičného nákladu a jeho preplatenlm z Grantu;
d) Zmluvné strany si prajú poskytovať všetku súčinnosť a poskytovať informácie, aby
tieto ciele mohli byt' dosiahnuté pri vzájomnej spokojnosti oboch Zmluvných strán.

1.6

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu s cieľom definovania spoločného postupu pri
realizácii nových elektroenergetických zariadení a stavebných objektov v ESt Stupava
v rozsahu uvedenom v bodoch 3.3 a 3.4 Zmluvy a s cieľom dohody o následnom
uzatvorení novej zmluvy o pripojeni do prenosovej sústavy medzi Prevádzkovateľom
a Užívateľom (ďalej len .Nová ZoP"), resp. dodatku k existujúcej zmluve o pripojení do
prenosovej sústavy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom (ďalej len .Dodatok
k existujúcej ZoP").

1.7

Prevádzkovater je držiterom povolenia č. 2005E 0137 v platnom zneni na prenos
elektriny prenosovou sústavou Prevádzkovateľa (ďalej len .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
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neskorších predpisov (ďalej len .Zákon o energetike") a ostatnými príslušnými
právnymi predpismi.
1.8

Užívateľ je držiteľom povolenia č . 2007E 0258 v platnom znení na distribúciu elektriny
distribučnou sústavou Užívateľa (ďalej len ,.DS") vydaného ÚRSO a na príslušnej časti
vymedzeného územia prevádzkuje DS v súlade so Zákonom o energetike a ostatnými
príslušnými právnymi predpismi.

1.9

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 prenosovej sústavy a príslušnými
Prevádzkovými inštrukciami Prevádzkovateľa (ďalej len ,.Predpisy Prevádzkovateľa") ,
pokiaľ sa Zmluvné strany v Zmluve nedohodli inak.

1.1 O Dňa 09.08.2021 stanovil Prevádzkovateľ Užívateľovi Obchodné a technické podmienky
pre zmenu pripojenia zariadení Užívateľa do PS v mieste pripojenia Nového T401 v ESt
Stupava, ktoré tvoria prílohu č. 7 tejto Zmluvy.
Článok ll.
PREDMET ZMLUVY

2.1

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán:
spoločne postupovať

2.1.1

pri príprave a realizácii elektroenergetických a súvisiacich
zariadení a stavebných objektov v ESt Stupava v rozsahu uvedenom v bodoch
3.3 a 3.4 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 spustenia Nového T401
a súvisiacich zariadení Prevádzkovateľa v ESt Stupava do skúšobného chodu.

2.2

Táto Zmluva upravuje rozsah a podmienky vzájomnej spolupráce a spoločný postup
Zmluvných strán a obsahuje platobné podmienky, rozhodujúce časové termíny výstavby
a samotný rozsah prác Prevádzkovatel'a a Užívateľa pri príprave, realizácii a úpravách
príslušných elektroenergetických a súvisiacich zariadení a stavebných objektov v ESt
Stupava na strane Prevádzkovatel'a a Užívateľa, nevyhnutných pre (i) výmenu
Existujúceho T401 za Nový T401, (ii) pripojenie Nového T401 do R110 kV, (iii)
vybudovanie a pripojenie Nových kompenzačných tlmiviek do terciárneho vinutia
Nového T401 v ESt Stupava, (iv) vybudovanie a pripojenie Novej R33 kV) a (v) prípravu
a realizáciu príslušnej sekundárnej techniky pre príslušné zariadenia Prevádzkovateľa
a Užívateľa v ESt Stupava.

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.
Článok 111.
ROZSAH SPOLUPRÁCE, POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1

Na vybudovaní nových elektroenergetických a súvisiacich zariadení a stavebných
objektov, na odstránení príslušných existujúcich elektroenergetických a súvisiacich
zariadení a stavebných objektov, na realizácii úprav a rekonštrukcií na príslušných
existujúcich elektroenergetických a súvisiacich zariadeniach a na pripojení Nového T 401
do R110 kV, sa budú podieľať obidve Zmluvné strany v rozsahu dohodnutom v bodoch
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. Zmluvné strany sa dohodli, že si
poskytnú súčinnosť pri inžinierskych a projektových činnostiach , a že všetky stupne
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3.4.1

demontovať vodorovné

a zvislé lanové prepojenia od Existujúceho T401 do pofa
12 v R110 kV, vybudov ať nové vodorovné a zvislé lanové pripojenie od
Nového T40 1 do po ľa č. 12 v R110 kV;
č.

3.4.2

vykonať nevyhnutné úpravy v poli č. 12 v R110 kV pre pripojenie sekundárnej
strany z Nového T401 ;

3.4.3

zabezpečiť

výmenu existujúcich 11 O kV zvodičov prepätia a existujúcich
prístrojových transfonnátorov prúdu a napätia Užívateľa (ďalej len .,Existujúce
Pr') pred poľom č. 12 v R 11 O kV za nové prístrojové transformátory prúdu
a napätia Užívateľa (ďalej len ,.Nové PT"). Základné technické parametre Nových
PT sú uvedené v prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Prípadná zmena ich technických
parametrov musí byť Zmluvnými stranami vzájomne písomne odsúhlasená.
Káblové vedenie od Nových PT do BSP Prevádzkovatel'a bude vo vlastníctve
Prevádzkovateľa. Na pozemkoch Užívateľa bude toto káblové vedenie uložené
do existujúceho káblového kanála Užívateľa ;

3.4.4

vykonať nevyhnutné úpravy v existujúcich zariadeniach existujúceho riadiaceho
a informačného systému (ďalej len .RIS") Užívateľa a sekundárnej techniky
Užívateľa, súvisiace s pripojením Nového T401 v ESt Stupava;

3.5

Užívateľ berie na vedomie, že z dôvodu plánovanej výstavby zariadení Prevádzkovateľa
v rozsahu bodov 3.3.1 až 3 .3.1O tejto Zmluvy príde k odstaveniu Existujúceho T 401 ,
a teda k obmedzeniu prenosu elektriny v mieste pripojenia Užívateľa do PS v ESt
Stupava na nevyhnutnú dobu, ktorá bude stanovená v projekte organizácie výstavby na
strane Prevádzkovatel'a .

3.6

Obe Zmluvné strany počas výstavby zariadení v rozsahu bodov 3.3 a 3.4 tejto Zmluvy
prispôsobia prevádzku svojich ostatných zariadení tak, aby sa eliminovalo riziko
prípadného prerušenia odberu/dodávky elektriny v miestach pripojenia užívateľov
sústavy do sústavy. Požiadavky na prevádzku zariadení budú predkladané
prostredn íctvom prípravy režimov prevádzky sústavy na relevantné obdobie.

3. 7

Všetky stavebné objekty a elektroenergetické zariadenia vybudované
tejto Zmluvy, budú v správe a majetku Prevádzkovateľa .

3.8

Všetky stavebné objekty a elektroenergetické zariadenia, vybudované podl'a bodu 3.4
tejto Zmluvy budú v majetku Užívateľa.

3.9

Prehfadové schémy zapojenia ESt Stupava a dispozičný návrh umiestnenia nových
zariadení a objektov v ESt Stupava tvoria prílohy č . 1 až 3 tejto Zmluvy.

podľa

bodu 3.3

Článok IV.
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN PRI INVESTIČNEJ ČINNOSTI, ORGANIZÁCIA A
ROZHODUJÚCE TERMÍNY VÝSTAVBY
4.1

4.2

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
Vl. tejto Zmluvy, do riadnej prevádzky v nasledovných termínoch:

4.1 .1

Prevádzkovateľ vybuduje, zdemontuje a upraví stavebné objekty a zariadenia
v zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy a uvedie ich do prevádzky v súlade s príslušnými
ustanoveniami GZ, najneskôr však do 31 .12.2025,

4.1.2

Užívateľ vybuduje, zdemontuje a upraví stavebné objekty a zariadenia v zmysle
bodov 3.4. tejto Zmluvy a uvedie ich do prevádzky v súlade s príslušnými
ustanoveniami GZ, najneskôr však do 31 .12.2025.

Konkrétny postup a časový harmonogram výstavby bude stanovený v dokumentácii pre
realizáciu na strane Prevádzkovate ľa a v dokumentácii pre vykonanie prác na strane
Užívate ľa , ktoré podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu Zmluvných strán. V prípade
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nepredvídaných udalostí alebo iných súvislostí bude konkrétny postup riešený dodatkom
k Zmluve po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasen í Zmluvných strán.
4.3

K predlženiu termínov uvedených v bodoch 4.1.1 a 4.1.2 Zmluvy môže dôjsť z dôvodu
procesných pri eťahov počas procesu obstarávania na strane Prevádzkovateľa
a Užívatera v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan í a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj z dôvodu
procesných prieťahov počas získavania potrebných povolen i, rozhodnutí, stanovísk
alebo súhlasov, a to o čas trvania takýchto pri eťahov.

4.4

Užívateľ a Prevádzkovateľ sa vzájomne zaväzujú umožniť a strpieť počas výstavby
zariadení Prevádzkovateľa a Užívateľa všetky práce spojené s realizáciou činnosti
v zmysle bodov 3.3 a 3.4 Zmluvy v ESt Stupava. Tým nie je dotknutá povinnosť
Prevádzkovatera a Užívateľa zabezpečiť si vopred právo um iestniť a prevádzkovať
zariadenia a stavebné objekty v zmysle bodov 3.3 a 3.4 Zmluvy na nehnuteľnostiach
alebo stavbách druhej Zmluvnej strany (v prípade, ak budú takéto zariadenia , stavebné
objekty alebo ich časti umiestnené na nehnutel'nostiach alebo stavbách druhej Zmluvnej
strany).

4.5

Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa ktorejko ľvek Zmluvnej strane napriek vynaloženiu
úsilia a prostriedkov, ktoré od nej možno primerane požadoval' nepodarí získať
akékoľvek povolenie, rozhodnutie , stanovisko, súhlas alebo právo, ktoré je potrebné pre
plnenie povinnosti Zmluvnej strany uvedenej v tejto Zmluvy, v dôsledku čoho nebude
možné dodržať termíny uvedené v bode 4.1. 1 alebo bode 4.1.2 tejto Zmluvy, Zmluvné
strany sa zaväzujú vzájomne rokovať o ďalšom postupe.
Článok V .
FINANČNÉ ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN
Prevádzkovate ľ

5.1

odstráni, upraví a vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo
všetky zariadenia a stavebné objekty v zmysle bodu 3.3 Zmluvy. Prevádzko vateľ je
prij ímateľom Grantu formou náhrady 35 % oprávnených nákladov na Akciu.

5.2

Užívate ľ odstráni, upraví a vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo všetky
zariadenia a stavebné objekty v zmysle bodu 3.4 Zmluvy. Užívateľ je prijímate ľom
Grantu formou náhrady 35 % oprávnených nákladov na Akciu.

5.3

V zmysle§ 39 odsek 2 vyhlášky ÚRSO č. 18/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová
regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činnost í
v elektroenergetike v znení neskorších predpisov Užívateľ uhradí Prevádzkovateľov i
podiel na nákladoch vyvolaných u Prevádzkovateľa na zmenu pripojenia zariadení
Užívateľa do PS v ESt Stupava (ďalej len "Náklady Prevádzkovatera"). Pokiar Náklady
Prevádzkovatel'a alebo ich časť budú na základe pravidiel Akcie uznané ako oprávnené
náklady1, Náklady Prevádzkovateľa alebo ich časť zodpovedajúca sume Grantu2 , na
ktoré bude mať Prevádzkovater na základe pravidiel Akcie nárok, nebudú
Prevádzkovateľom pri výpočte podielu Užívatera na Nákladoch Prevádzkovateľa do
Nákladov Prevádzkovateľa zahrnuté . Podiel Užívateľa na Nákladoch Prevádzkovateľa
je nasledovný:
5.3.1

11 ,43 % zo skutočných investičných nákladov Prevádzkovateľa na obstaranie
a inštaláciu Nového T 401 ;

5.3.2

40% zo skutočných investi čných nákladov Prevádzkovateľa pod ľa bodu 3.2
a 3.3 tejto Zmluvy, okrem investičných nákladov podľa bodu 5.3.1 a nákladov

1

Oprávnené náklady na Akciu sú náklady skutočne vynaložené prljemcom Grantu, ktoré splr"'ajú
kritériá uvedené v GZ čl. 11. 19 Oprávnené náklady
2 Maximálna
vý~ka Grantu za aktivitu 2 pod ľa GZ je 15 383 139, 80 €.
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Prevádzkovatera súvisiacich s prípravou, projektovaním a výstavbou (ďalej len
nrežijné náklady").

5.4

Predpokladaná (odhadovaná) výška Nákladov Prevádzkovateľa podľa bodu 5.3 tejto
Zmluvy je uvedená v prílohe č. 6 tejto Zmluvy.

5.5

Výška vysúťažených Nákladov 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 konani na obstaranie
prác Prevádzkovatera uvedených v bode 3.2 a v bode 3.3 tejto Zmluvy vykonanom
Prevádzkovaterom.

5.6

Prevádzkovateľ sa zaväzuje písomne oznámiť Uživaterovi výšku
investičných Nákladov Prevádzkovateľa na zabezpečen ie inžinierskych a

skutočných

projektových
činností podľa bodu 3.2 Zmluvy a na realizáciu prác na zariadeniach a stavebných
objektoch v rozsahu bodu 3.3 tejto Zmluvy vrátane skutočného podielu Užívateľa na
týchto nákladoch, pričom plati, že:
5.6.1

výška vysúťažených investičných nákladov na zabezpečenie inžinierskych
a projektových činností na strane Prevádzkovatera podra bodu 3.2 Zmluvy
bude predmetom dodatku k tejto Zmluve, ktorý Zmluvné strany uzatvoria do 3
mesiacov od uzatvorenia zmluvy o dielo medzi Prevádzkovaterom a
zhotoviteľom inžinierskych a projektových činností na strane Prevádzkovateľa ;

5.6.2

výška vysúťažených investičných nákladov na realizáciu prác na strane
Prevádzkovateľa v rozsahu podľa bodu 3.3 Zmluvy bude predmetom dodatku
k tejto Zmluve, ktorý Zmluvné strany uzatvoria do 3 mesiacov od uzatvorenia
zmluvy o dielo medzi Prevádzkovateľom a zhotoviteľom/mi realizácie prác na
strane Prevádzkovateľa;

5.6.3

výška režijných nákladov Prevádzkovateľa 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 3.2, resp. 3.3;

5.6.4

kapitálové náklady v jednotlivých rokoch realizácie podra bodov 3.2 a 3.3 a na
vysporiadanie pozemkov nebudú Prevádzkovateľom uplatňované .

5. 7

Prevádzkovateľ raz ročne do 15. januára nasledujúceho roka počas doby realizácie
predmetu zmluvy podľa bodu 4.1 .1 Zmluvy 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 Grantu3 . K uvedenej
sume bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.

5.8

Prevádzkovater vystaví poslednú zálohovú faktúru na sumu predstavujúcu podiel
Užívateľa
na skutočných Nákladoch Prevádzkovatera znfžených
o sumu
zodpovedajúcu predpokladanej sume Grantu4 , v termíne do 15 kalendárnych dní odo
dňa doručenia poslednej faktúry od dodávateľa prác a zariadení podľa bodu 3.3 tejto
Zmluvy, a to za obdobie od poslednej faktúry vystavenej podľa bodu 5.7 tejto Zmluvy.
K uvedenej sume bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.

5.9

Prevádzkovater vystavi vyúčtovaciu faktúru podielu Užívateľa na skutočných Nákladoch
Prevádzkovatera do 15 kalendárnych dní od pripísania finálnej platby Grantu na účet
Prevádzkovateľa , o ktorú Prevádzkovater požiada na základe žiadosti o finálnu platbu
v zmysle GZ. Vyúčtovaci a faktúra slúži na vysporiadanie vzájomných záväzkov
Prevádzkovateľa a Užívateľa s prihliadnutím na žiadosť o finálnu platbu.

3
4

Maximálna výška Grantu Prevádzkovateľa za aktivitu 2 pod ra GZ je 15 383 139, 80 € .
Maximálna výška Grantu Prevádzkovateľa za aktivitu 2 pod ra GZ je 15 383 139, 80 € .
Zmluva o spoločnom postupe pri výmene transformátora T401 a kompenzačných tlmiviek
v ESt Stupava

7/13

5.1O Ku každej faktúre v zmysle bodu 5.7 a 5.8 tejto
Zmluvy Prevádzkovateľ priloží všetky
faktúry vystavené zhotovitel'mi Prevádzkovateľa, na
základe ktorých Prevádzkovateľ
vypočítal príslušný podiel Užívateľa na
skutočných Nákladoch Prevádzkovateľa
.
K faktúre v zmysle bodu 5.8 tejto Zmluvy Prevádzkov
ateľ prilož i dokument potvrdzujúci
výšku prijatého Grantu. Ku každej faktúre v zmys
le bodu 5. 7 a 5.8 tejto Zmluvy
Prevádzkovateľ zároveň priloži výkaz
výmer a rozpočet celej príslušnej stavby
Prevádzkovateľa v členení na prevádzkov
é súbory a stavebné objekty, pričom každú
takúto faktúru Prevádzkovateľa priradí k jednotlivým
položkám výkazu výmer.
5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ustanoven
ia§ 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH,
je Prevádzkovateľ oprávnený posielať Užívateľovi faktú
ry, ktoré budú Prevádzkovateľom
vystavené na základe tejto Zmluvy v elektronickej forme
. Faktúra bude zasielaná z emailovej adresy Prevádzkovateľa fakturacia@sepsas.s
k. Faktúra sa považuje za
doručenú
v elektronickej forme výlučne na emailovú
adresu Uživatefa:
DFA_4213_ZSDIS@zse.sk. Elektronická faktúra doruč
ená Prevádzkovateľom na inú emailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú faktúru
doručenú zmluvnému partnerovi
v zmysle tejto Zmluvy a nebude akceptovaná ako
elektronická. Faktúra nebude
následne zaslaná doporučenou poštou.
5.12 Faktúry vystavované Prevádzkovateľom na zákla
de tejto Zmluvy musia spÍňať všetky
náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi
v čase ich vystavenia . Okrem
náležitostí vyžadovaných príslušnými právnymi predp
ismi, musia tieto faktúry obsahovať
číslo tejto Zmluvy Užívateľa , názov a sídlo
banky Prevádzkovateľa , a číslo bankového
účtu Prevádzkovateľa
.

5.13 V pripade, že faktúra nebude obsahovať všetky
náležitosti v súlade s platnými právnymi
predpismi a v súlade s touto Zmluvou, je Užívateľ
oprávnený faktúru vrátiť. V takom
prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry a začn
e znovu plynúť od začiatku až
dňom doručenia novej faktúry, ktorá splňa náležitosti
vyžadované platnými právnymi
predpismi a touto Zmluvou .
5.14 Splatnosť faktúr v zmysle bodu 5.7, 5.8
a 5.9 tejto Zmluvy vystavených
Prevádzkovateľom je 30 kalendárnych dní
odo dňa doručenia faktúry Užívateľovi. Za
deň úhrady sa považuje deň , kedy je
celá fakturovaná suma pripísaná na účet
Prevádzkovateľa. Ak deň splatnosti faktú
ry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň
pracovného pokoja, dňom splatnosti je najbližši nasle
dujúci pracovný deň .
5.15 V prípade omeškania Užívateľa s úhradou doruč
enej faktúry v zmysle bodu 5.7 5.8
a 5.9 má Prevádzkovateľ právo na uplatnenie
úroku z omeškania vo výške
1M EURIBOR + 8% p. a. z dlžnej sumy za každý deň
omeškania . Pre výpočet úroku sa
použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvém
u dňu omeškania s platbou. Ak
1M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu, pri výpoč
te úroku sa použije 1M EURIBOR
rovný nule.
5.16

6.1

Pokiaľ Prevádzkovateľ na Náklady Prevádzkov
ateľa bude čerpať Grant formou náhrady
príslušného podielu nákladov a časť nákladov bude
neskôr zo strany poskytovateľa
Grantu, resp. auditora vyhodnotená ako neoprávnená,
Prevádzkovateľ a Užívateľ túto
časť nákladov vzájomne vysporiadajú, a to
tak, že sa tieto náklady budú považovať za
Náklady Prevádzkovateľa .

Článok Vl.
VLAS TNÍC TVO ELEK TROE NERG ETIC KÝCH ZARI
ADEN Í a MAJE TKOV É HRA NICE

Majetkové hranice medzi zariadeniami Prevádzkovate
ľa a Užívateľa na 11 O kV strane
Nového T401 budú na svorníkoch 110 kV priechodie
k Nového T401, na ktoré budú
svorkami pripojené lanové prepojenia Užívateľa z pofa
č. 12 R11 OkV, pričom priechodky
110 kV so svorníkmi (ako súčasť Nového T401) a
svorky na svorníkoch priechodiek
budú vo vlastníctve Prevádzkovateľa a lanové prepo
jenia ku svorkám na svorn íkoch
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priechodiek Nového T401 , vrátane Nových PT pred
prepätia 11O kV, budú vo vlastníctve Užívateľa .

6.2

po ľom č .

12 R 110 kV a zvod ičov

Ďalšími majetkovými hranicami medzi zariadeniami Prevádzkovateľa a Užívateľ
a na
11 O kV strane Nového T 401 budú mechan ické úchytné prvky na pripevnenie kovovýc
h
častí izolátorových závesov lanových 11 O kV prepojení Užívateľa
z poľa č . 12 v R 11 O kV
na portálovú konštrukciu Prevádzkovate ľa nad novým stanovišťom Nového
T 401 ,
pričom úchytné prvky budú vo vlastníctve Užívate ľa a portálov
á konštrukcia bude vo
vlastníctve Prevádzkovateľa .

Ostatné majetkové hranice medzi ďalšími súvisiacimi technologickými zariaden
iami
a Uží vateľa budú stanovené po dohode vo vzájomne skoordinovaných
prípravných projektových dokumentáciách na účel obstarávania jednotliv
ých
technologických zariaden í Prevádzkovateľa a Užívateľa .
Prevádzkovateľa

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Majetkové hranice medzi zariadeniami Prevádzkovateľa a zariadeniami
vymedzené v Novej ZoP, resp. v Dodatku k existujúcej ZoP.

Užívateľa

budú

Článok VIl.
RIADIACI INFORMAČNÝ SYSTÉM a OBCHODNÉ MERANIE v MIESTE PRIPOJ
ENIA
Obchodné meranie v miestach pripojen ia Užívateľa v ESt Stupava k zariaden
iam
Prevádzkovateľa bude realizované v zmysle platných právnych
predpisov systémom
obchodného merania Prevádzkovateľa , ktoré pozostáva z meracích súprav
a
z automatizovaného systému zberu dát. Projektová dokumentácia obchodného merania
sa bude riadiť príslušnými Predpismi Prevádzkovateľa a bude podliehať vzájomn
ému
písomnému odsúhlaseniu oboma Zmluvnými stranami.
Nové PT pre meracie súpravy systému obchodného merania na 11 O kV strane Nového
T 401 budú umiestnené v blízkosti majetkových hraníc medzi zariaden
iami
Prevádzkovateľ a a zariadeniami Užívateľa (v blizkosti 11 O kV
strany Nového T 401 )
a budú vo vlastníctve Užívateľa . Nové PT budú určenými meradlami v zmysle zákona
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorý
ch zákonov v znen í
neskorších predpisov (ďalej len .Zákon o metroló gii"). Za dodržanie povinno
stí
vyplývajúcich zo Zákona o metrológii zodpovedá Užívateľ . Základné technick
é
parametre PT sú uvedené v prílohe č. 5 tejto Zmluvy.
Zariadenia meracích súprav systému obchodného merania (hlavný a záložný
elektromer, sieťové analyzátory kvality elektriny, svorkovnice a súvisiace prepoje
nia)
budú spolu so zariaden iami automatizovaného systému zberu dát vo vlastníc
tve
Prevádzkovateľa. Všetky tieto zariadenia budú umiestnené v SSP. Ďalší
kontrolný
elektromer bude vo vlastníctve Užívateľa a bude umiestnený v objekte Užívateľa .
Nové PT prúdu budú obsahovať minimálne 3 presné jadrá s triedou presnosti
0,2S.
Z dvoch týchto jadier poskytne Užívateľ prúdy pre potreby hlavného merania, záložné
ho
merania, sieťových analyzátorov kvality elektriny a pre potreby RIS a automatického
regulátora napätia Prevádzkovateľa . Užívateľ bude využívať tretie presné jadro s triedou
presnosti 0,2S.
Užívateľ poskytne dva samostatne istené obvody z jedného
jadra Nových PT napätia
s triedou presnosti 0,2 pre potreby hlavného, záložného merania , sieťovýc
h
analyzátorov kvality elektriny a pre potreby RIS a automatického regulátora napätia

Prevádzkovateľa .

7.6

Pred uvedením zariadení obchodného merania a merania v riadiacom a informa
čnom
systéme (ďalej len "RIS") a v automatickom regulátore napätia do prevádzky, musia
byť
tieto zariadenia riadne odskúšané a musí byť overená ich funkčnosť. Skúšky a overeni
e
funkčnosti vykonáva každá Zmluvná strana v rozsahu svojich zariaden
í.
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Článok VIli.
ELEKTRICKÉ OCHRANY, AUTOMATIKY A PRENOS SIGNÁLOV

8.1

V rámci spracovania projektovej dokumentácie budú sledované nasledovné zásady:
8. 1.1 Užívateľ poskytne prúdy z dvoch nezávislých jadier Nových PT prúdu na 11 O kV
strane Nového T401 pre potreby chránenia Nového T401 .
8.1.2 Užívateľ poskytne z Nového PT napätia na 11 O kV strane Nového T 401 dva
samostatne istené obvody zo sekundárneho vinutia 100/v'3 V, 60 VA, 3P pre potreby
chránenia Nového T401 spolu so stavmi pomocného kontaktu ističov týchto obvodov
a jeden samostatne istený obvod zo sekundárneho vinutia 100/3 V, 60 VA, 3P pre
indikáciu napätia Uo spolu so stavom pomocného kontaktu ističa tohto obvodu .

8.1.3 Užívateľ vykoná potrebné úpravy v spínačoch pomocnej prípoj nice R11 O kV tak, aby
distančná ochrana spínača vypínala Nový T401 pri náhradnej prevádzke cez
príslušný spínač pomocnej prípojnice R110 kV.
8.1.4 Užívate!' poskytne pre potreby ochrán pomocné kontakty výkonového vypínača ,
vývodového odpojovača a odpojovača pomocnej pripojnice v poli Nového T401 na
strane R110 kVa kontakty výkonových vypínačov , odpojovačov pomocných prípojníc
v poliach spínačov pomocnej prípojnice R11 O kV.
8.1.5 Zmluvné strany si navzájom poskytnú informácie o stavoch (z pomocných kontaktov)
výkonového vypínača, vývodového odpojovača a odpojovača pomocnej prípojnice
a príslušných uzemňovačov v poli Nového T401 v R110 kV a v R400 kV, ako aj
o stavoch (z pomocných kontaktov) výkonových vypínačov a odpojovačov pomocnej
pripojnice v poliach spínačov pomocnej prípojnice (KSP, SPP) v R110 kV
a v R400 kV, pre potrebu výpočtu blokovacích rovníc v RIS Prevádzkovateľa a RIS
Užívateľa.

8.1.6 Zmluvné strany si cez komunikačné prepojenia RIS Užívatera a existujúceho
riadiaceho a informačného systému Prevádzkovateľa navzájom poskytnú informácie
o stavoch prevádzkovej signalizácie (QM, Qx, QEx), prevádzkových meraní (P, Q, U,
l, f) v R110 kV a 400 kV a o stavoch vybraných poruchových signálov (porucha,
nábeh, vypnutie) z ochrán Nového T401 a spínačov pomocnej prípojnice v R110 kV
a v R400 kV.
8.2

Nastavenie ochrán Prevádzkovateľa chrániacich priamo alebo záložne zariadenia
Užívateľa a nastavenie ochrán Užívatel'a, chrániacich priamo alebo záložne zariadenia
Prevádzkovateľa , bude dohodnuté v Novej ZoP, resp. v Dodatku k existujúcej ZoP.

8.3

Typy a počet ochrán Prevádzkovateľa chrániacich priamo alebo záložne zariadenia
Užívateľa a typy a počet 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.

8.4

Pred uvedením ochrán a zariaden í RIS Prevádzkovateľa a RIS Užívateľa do prevádzky
musia byť tieto zariadenia riadne odskúšané a musí byť overená ich funkčnosť. Skúšky
a overenie funkčnosti vykonáva každá Zmluvná strana v rozsahu svojich zariadení.
Článok IX.
INFORMOVANIE O NEPRIPRAVENOSTI NA PRIPOJENIE

9.1

Ak Užívateľ nebude z akýchkoľvek dôvodov pripravený na zmenu pripojenia Užívateľa
do PS v ESt Stupava v lehote uvedenej v bode 4.1.2 tejto Zmluvy, je povinný
bezodkladne písomne informovať Prevádzkovateľa o vzniknutej situácii.
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Ak Prevádzkovateľ nebude z akýchkoľvek dôvodov pripravený na pripojenie zariadení
Užívatel'a v ESt Stupava v lehote uvedenej v bode 4.1.1 tejto Zmluvy, je povinný
bezodkladne písomne informovať Užívateľa o vzniknutej situácii.
Článok X.
PLATN OSŤ a ÚČINNOSŤ

Zmluva nadobúda

platnosť

a

Zmluva sa uzatvára na dobu
Dodatku k existujúcej ZoP.

účinnosť dňom
určitú,

a to do

jej podpisu Zmluvnými stranami.

dňa

nadobudnutia

účinnosti

Novej ZoP, resp.

Nová ZoP, resp. Dodatok k existujúcej ZoP, bude obsahovať záväzky vyplývajúce z tejto
Zmluvy, ktoré neboli dňu uzatvorenia Novej ZoP, resp. Dodatku k existujúcej ZoP,
riadne splnené.
Článok Xl.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Táto Zmluva nenahrádza už uzavretú zmluvu o pripojení medzi Zmluvnými stranami,
číslo zmluvy Prevádzkovateľa: 2007-0134-3210, číslo zmluvy Užívateľa: 2007-PRIP001 .
11.2 Návrh Novej ZoP, resp. návrh Dodatku k existujúcej ZoP, je Prevádzkovateľ povinný
doručiť Užívateľovi v lehote minimálne 4 mesiace pred uvedením zariadení uvedených
v bode 3.3 a 3.4 tejto Zmluvy do prevádzky .
11.3 Uzatvorenie Novej ZoP, resp. Dodatku k existujúcej ZoP v zmysle platnej legislatívy ešte
pred samotným pripojením Užívateľa do Nového T401 v ESt Stupava, je nevyhnutnou
podmienkou pre pripojenie Užívateľa do PS v mieste pripojenia Nový T 401 v ESt
Stupava.
11.4

Prevádzkovateľ

sa zaväzuje definovať v Novej ZoP, resp. v Dodatku k existujúcej ZoP
podmienky a spôsob využívania kompenzácie jalového výkonu WN sústavy Užívatel'a
prostredníctvom kompenzačných zariadení Prevádzkovateľa , ktoré sú predmetom
bodov 3.3.5 až 3.3.8 tejto Zmluvy, nakol'ko Užívateľ participuje na nákladoch spojených
s ich výstavbou.

11.5 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
bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu , a to osobu oprávnenú rokovať
vo veciach Zmluvy. 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.
11.6 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.
11 .7 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o obsahu Zmluvy a jej príloh pred
tretími stranami, s výnimkou zákonných povinností informovať o obsahu tejto Zmluvy
a jej príloh, poskytnutia takýchto informácií ovládajúcej alebo ovládanej osobe Zmluvnej
strany, pričom záväzok mlčanlivosti platí aj na ovládajúcu resp. ovládanú osobu, a
v prípade písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.
11.8 Táto Zmluva, spolu s jej prílohami, predstavuje celú dohodu medzi Zmluvnými stranami
a nahrádza všetky predchádzajúce ústne a písomné dohody alebo dojednania medzi
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Zmluvnými stranami v predmetnej záležitosti. Zmluvu je možn
é meniť alebo doplňať len
písomnou dohodou Zmluvných strán.
Pokiaľ by niektoré z ustanoveni Zmluvy bolo,
alebo sa stalo neúči nným , neplatným,
nezákonným alebo nevykonateľným (ďalej aj ako "vada
pôvodného ustanovenia"),
nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, úči nnosť
a vykonateľnosť ostatných
ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú , že takto
dotknuté ustanovenia Zmluvy
nahradia novým ustanovením, ktoré netrpí vadou pôvod
ného ustanovenia a v čo
najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu
úpravy práv a povinnosti,
obsiahnutých v zrušenom ustanovení.
11.1 OZmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové dokla
dy súvisiace so Zmluvou budú
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zvere
jňované zmluvy, objednávky
a faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (záko
n o slobode informácií) v
zneni neskorších predpisov, Tým nie je dotknutá ochra
na utajovaných skutočností ,
ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného
tajomstva, ako aj ďalšie
obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obme
dzujú , alebo vylučujú Tým
nie je dotknuté ustanovenie bodu 10.1 tejto Zmluvy.
11.11 S poukazom na skutočnosť , že v rámci predm
etu 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 Smer
nica 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 ďalšie opatre
nia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu
úroveň bezpečnosti a ochrany osobných
údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane
osobných údajov.

11.9

11 .12 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že do 120 kalendárnych
dní po podpise tejto Zmluvy oboma
Zmluvnými stranami doručí na Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky žiadosť
o vydanie osvedčenia v zmys le§ 12 Zákona o energetike.
V prípade, že Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky nevydá ani do 180 kalen
dárnych dni od prevzatia
úplnej žiadosti Prevádzkovateľa osvedčenie podľa Zákon
a o energetike pre investičný
zámer Prevádzkovateľa v zmysle Zmluvy, Prevádzkov
ateľ písomne oznámi túto
skutočnosť Užívateľovi , osobe oprávnenej rokov
ať vo veciach Zmluvy. Toto oznámenie
bude považované za odstúpenie Prevádzkovateľa od
Zmluvy a zánik Zmluvy bez
akýchkoľvek nárokov Zmluvných strán na uplatn
enie prípadných škôd.
11.13Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch . z
ktorých každá zo Zmluvných strán
dostane po dve vyhotovenia. Zmluvné strany svojimi podpi
smi potvrdzujú, že túto
Zmluvu neuzatvárajú za nevýhodných podmienok, že
ustanoveniam tejto Zmluvy
porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväz
ujú sa ich dobrovoľne plniť.
11 .14Zmluvné 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 svojic
h dodávateľov , (ii) zaviazať
svojich dodávateľov podrobiť sa právomoci orgánov podľa
druhej vety čl. 11.9.1 GZ, (iii)
vylúčiť zodpovednosť Agentúry voči dodávateľo
m podľa druhej vety čl. 11.9.3 GZ, (iv)
vylúčiť zodpovednosť Agentúry voči subdodávat
eľom podľa druhej vety čl. ll .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 vyhlas
ujú, že v prípade, ak by v súvislosti s touto
Zmluvou ktorákoľvek Zmluvná strana vystupovala voči
druhej Zmluvnej strane ako
.contractor" alebo ,.subcontractor" tak, ako je tento pojem
použitý v GZ, platia pre
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Zmluvnú stranu v postaveni . contractor" podmie nky v bodoch (i) až (iii)
predchádzajúcej
vety a v postavení .subcontractor" podmie nky v bodoch (iv) až (v) predch
ádzajúcej vety,
a to na základe tohto ustanovenia bez potreby dalších zmluvných dojedn
aní. Zmluvné
strany sa tiež zaväzujú rešpektovať Etický kódex druhej Zmluvnej strany
zverej nený na
jej webovom sídle.
11 .15 V prípade prediženia platnosti GZ, sa Zmluvn é strany zaväzujú
bezodkladne uzatvoriť
dodatok o predlžení platnosti tejto Zmluvy v zmysle predlženia platnos
ti GZ.
Neoddeliteľnou súčasťou

Zmluvy sú jej nasledovné prílohy :

Priloha č. 1 - Prehradová schéma zapojenia ESt Stupava - súčasný stav
Príloha č . 2- Prehfadová schéma zapojenia ESt Stupava - budúci stav
Príloha č. 3 - Návrh dispozičného riešenia nových stavebných objekto
v a technologických
zariadení
Príloha č. 4- Základné technické parametre Nového T401
Príloha č. 5- Základné technické parametre Nových PT na 11 O kV strane
Nového T 401
Príloha č. 6 - Predpokladaná výška nákladov vyvolaných u Prevádzkovat
eľa
Príloha č . 7 - Obchodné a technické podmienky pre zmenu pripojenia
elektroenergetických
zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., do prenosovej
sústavy SR v ESt Stupava
V Bratislave
Za

dňa

....

Prevádzkovateľa :

V Bratislave

dňa

.

Za Užívateľa :

Ing. Peter Dovhu n
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Turek, PhD.
predseda predstavenstva

M~~-i.fm Šir;rh,ť, MBA /
podpreds{<ja predstave~stva

. .......... ..., ...•... ' '1_1 ' .... .... ... .. .. .
Ing. Ma17an K.,ec
člen pre~stavenstva
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