Číslo zmluvy SEPS:

2021-0320- 1131223

Číslo zmluvy ZSD:

45230011 07

Zmluva o podmienkach

spoločného

užívania elektrických

staníc
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej

len .,Zm luva")

1.

Zmluvné strany

1.1

Obchodné meno:

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Tomáš Turek, PhD. , predseda predstavenstva
Ing. Marian Kapec, člen predstavenstva

Osoby oprávnené
k podpísaniu zmluvy: Ing. Miloš Karas- vedúci úseku riadenia investícií
Ing. Xénia Albertová - vedúca riadenia vlastníckych vzťahov
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
l BAN:
BIC (SWIFT):

Tatra banka, a.s. Bratislava
26261 06826/11
36 361 518
2022189048
SK2022189048
SK59 11 OO 0000 0026 261 O 6826
TATRSKBX

Zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l..

oo

Oddiel Sa, Vložka číslo 3879/B
(ďalej

1.2

len "ZSD")

Obchodné meno:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva
Marián Širanec, MBA., podpredseda predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
Ing. Tomáš Pavlík, MBA., výkonný riaditer sekcie PS Západ
b) technických:
Ing. Štefan Kšiňan, vedúci odboru elektrických stanfc- Západ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
lBAN:
BIC (SWIFT):

Tatra banka. a.s. Bratislava
2620191900/1100
35 829141
2020261342
SK2020261342
SK 30 1100 0000 0026 2019 1900
TATRSKBX

Zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa,
vložka čís l o 2906/B

( ďalej len "SEPS" )
(dalej spoločne aj ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako "zmluvná strana")
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2.

Preambula

2.1

Spoločnosti ZSD a SEPS z dôvodu zabezpečenia prevádzky elektrických zariadení
v objektoch elektrických staníc (ďalej len "ESt") vzájomne spoluužívajú majetok
zmluvných strán ako sú príjazdové a vnútroareálové komunikácie, osvetlenie objektov
a komunikácií, oplotenie objektov, kanalizácie, vodovody, studne, technologické
zariadenia čističiek odpadových vôd ( ďalej len "ČOV") a spoločne zabezpečujú
stráženie objektov strážnou službou (ďalej pre účely tejto Zmluvy spoločne len
"spoluužívanie majetku", resp. "majetok").

2.2

Vzhľadom

2.3

S poukazom na skutočnosť, že v rámci spo l očného užívania maj etku môže dochádzať
k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, zmluvné strany sú povinné užívať
majetok tak, aby to 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
doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len "Legislatíva o ochrane osobných údajov")
v znení ich prípadných neskorších zmien. Zmluvné strany sú povinné spoločne užívať
majetok tak, aby obsahoval účinné bezpečnostné , technické , resp. iné ďalšie opatrenia
s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov
vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných údajov.

3.

na to, že z technického hl'adiska nie je možné, aby jednotlivé zmluvné strany
využívali iba majetok, ktorý majú vo svojom vlastníctve, zmluvné strany sa dohodli na
spoločnom užívaní touto Zmluvou definovaného majetku za podmienok nižšie
dohodnutých.

Predmet Zmluvy

3.1. Touto Zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú si navzájom umožniť spoločné užívanie
majetku za určených podmienok a uhradiť odplatu stanovenú spôsobom a vo výške
pomernej časti nákladov spojených so zabezpečením prevádzky a údržby
spoluužívaného majetku podľa článku 4. Zmluvy v objektoch ESt Križovany, Bošáca,
Stupava, Senica, Levice a Veľký Ďur.
4.

Spolupôsobenie zmluvných strán

4.1

Rozsah a zm luvné podmienky spoluužívaných častí majetku sú bližšie špecifikované
nasledovne:

4.1.1. Príjazdové a vnútroareálové komunikácie
4.1.1.1. ESt Križovany

4.1.1.1.1. Opravu a údržbu, okrem zimnej údržby prístupových a vnútroareálových
komunikácií zabezpečí zmluvná strana, ktorá ich má vo svojom majetku na vlastné
náklady.
4.1.1 .1.2. Zimnú údržbu vrátane odpratávania snehu na prístupových a vnútroareálových
komunikáciách zabezpečuje strana SEPS v rozsahu podl'a nákresu uvedeného v
prílohe č.8 tejto Zmluvy.
4.1.1 .1.3. ZSD sa zaväzuje SEPS uhradiť % z celkových nákladov vynaložených na zimnú
údržbu vrátane odpratávania snehu na prístupových a vnútroareálových
komunikáciách .
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4.1.1.1.4. Výsledná fakturovaná suma za príslušný mesiac bude vypočítaná na
základe
skutočného
počtu
výjazdov pre potreby výkonu odpratávania snehu
odsúhlasených osobou zo strany ZSD na to určenou v protokole o vykonaných
prácach ktorý tvorí prílohu č.9 Zmluvy.
4.1.1.1 .5. Fakturácia za zimnú údržbu prístupových a vnútroareálových komunik
ácií,
v prípade jej využitia bude vykonaná vždy za príslušný mesiac a to do 15
pracovných dní mesiaca nasledujúceho.
4.1.1.2.

ESt Bošáca

4.1 .1.2.1. Opravu a údržbu prístupových a vnútroareálových komunikácií
zmluvná strana, ktorá ich má vo svojom majetku na vlastné náklady.

zabezpečí

tá

4.1.1.2.2. SEPS sa zaväzuje zabezpečiť zimnú údržbu príjazdovej komunikácie
vrátane
odpratávania snehu patriacich do majetku SEPS vrátane príjazdovej komunikácie
k budove BSP v majetku ZSD podl'a nákresu uvedeného v prílohe č . 8 tejto Zmluvy.
4.1.1.3.

ESt Stupava

4.1.1.3. 1. Opravu a údržbu prístupových a vnútroareálových komynikácii
zmluvná strana, ktorá ich má vo svojom majetku na vlastné náklady.

zabezpečí

tá

4.1 .1.3.2. ZSD sa zaväzuje zabezpečiť zimnú údržbu príjazdovej komunikácie
vrátane
odpratávania snehu patriacich do majetku ZSD vrátane príjazdovej komunikácie
k budove BSP v majetku SEPS podl'a nákresu uvedeného v prílohe č.8 tejto
Zmluvy.
4.1.1.4.

V prípade zmeny rozsahu spoluužívaných komunikácií, ktorý je špecifikovaný
v prílohe č . 8. tejto Zmluvy, zmluvné strany prehodnotia pripadnú úhradu nákladov
spojených s opravou a údržbou komunikácii, vrátane odpratávania snehu v
jednotlivých objektoch.

4.1.2. Strážna služba
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4.1.3.

Oplotenie objektov

4.1 .3.1. Opravu a údržbu oplotenia v objektoch rozvodní (ďalej len .R") 11 O kV, 220 kV
a 400 kV zabezpečí tá zmluvná strana, ktorá má dané oplotenie vo svojom majetku
na vlastné náklady.
4.1.4. Osvetlenie objektov, rozvodne a komunikácií
4.1 .4.1. Opravu a údržbu osvetlenia objektov, rozvodne a komunikácií zabezpečí tá zmluvná
strana, ktorá má dané osvetlenie vo svojom majetku na vlastné náklady.
4.1.5. Kanalizácia splaškových vôd
4.1.5.1 . ESt Križovany:
4.1.5.1 .1. SEPS na základe rozhodnutia na trvalú prevádzku vodohospodárskeho diela
vydaného dňa 19.06.2000, č.G2000/03287/ŽP-ŠVS/Šm má v majetku a
zabezpečuje prevádzku a funkčnosť technologických zariadeni kanalizácie
splaškových vôd.
Rozsah spoluužívaných častí tvori:
technológia - (ponorné čerpad lá 6 ks ) umiestnené v prečerpávacfch staniciach
( ďalej len .PČS" ) č. 2, 3, 5 v majetku SEPS spolu pod inventárnym číslom
8295,
objekt SO 07, l prípojky NN l v majetku SEPS pre elektrické napájanie ponorných
čerpadiel v PČS č. 2, 3, 5.
objekt SO 08 l signalizácia výšky vodnej hladiny v PČS č. 2, 3, 5 l v majetku
SEPS,
vetva .B", B1 a 81 .1 v majetku SEPS, inv. číslo : 8292,
4.1.5. 1.1.1. ZSD sa zaväzuje SEPS uhradiť Y2 z celkových nákladov vynaložených na
opravu spoluužlvaných častí splaškovej kanalizácie a k nej prislúchajúcich
technologických zariadení.
4.1.5.1.1.2. Podkladom pre rozúčtovanie nákladov pri prácach na oprave kanalizácie
splaškových vôd a k nej prislúchajúcich technologických zariadení bude
faktúra zhotoviteľa prác.
4.1.5.1.2.

Výtlačné

potrubie do

kanalizačného zberača

objekt 8001

ZSD na základe rozhodnutia č . G 2000/02852/Žp-ŠVS/Šm zo dňa 05.06.2000
má vo svojom majetku a zabezpečuje prevádzku a funkčnosť objektu S001 Výtlak na kanalizačný zberač l - 1.
ZSD na základe rozhodnutia .,Povolenie na vypúšťanie vôd - rozhodnutie č. G
2000/04639/ŽP-ŠVS/Šm" zabezpečuje vypúšťanie odpadových vôd do
kanalizačného zberača verejnej kanalizácie. Množstvo vody vtekajúcej do
verejnej kanalizácie je merané vodomerom v mernej šachte.
Rozsah spoluužívaných časti tvorí:
- merná šachta v majetku ZDS ,
- výtlačné potrubie do kanal izačného zberača v majetku ZSD.
4.1.5.1.2. 1. SEPS sa zaväzuje ZSD
opravu spoluužívaných

z celkových nákladov vynaložených na
výtlačného potrubia do kanalizačného zberača .

uhrad iť%

častí

4.1.5.1.2.2. SEPS sa zaväzuje ZSD uhrad iť Y:z z celkových nákladov za vypúšťanie vôd
výtlačným potrubím do kana lizačného zberača a následne odvádzaných do
ČOV Ze leneč.

Zmluva o podmienkach spoločného užlvania elektrických stan íc.

4 l 12

4.1.5.1.2.3. Podkladom pre rozúčtovanie nákladov za vypúšťanie vôd do kanalizačného
zberača bude faktúra od Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Piešťany na
odberné miesto č . 28-29140 -0 za vypúšťan ie vôd do kanalizačného zberača
4.1.5.2.

ESt, Bošäca, Stupava, Senica, Levice a Verký Ďur.

4.1 .5.2.1.

Opravu a údržbu splaškovej kanalizácie ako aj odvod splaškových vôd si každá
zo zmluvných strán zabezpečuje samostatne a na vlastné náklady.

4.1.6.

Dažďová

kanalizácia

4.1.6.1.

ESt Križovany, Stupava, Senica

4.1.6.1.1.

Odvod dažďových vôd z vnútroareálových komunikácii, striech , budov ako
i z pozemkov a odvod spodných vôd si každá zo zmluvných strán zabezpečuj e
samostatne.

4.1.6.1.2.

Náklady spojené s prevádzkou, opravou a údržbou
zo zmluvných strán zabezpečí na vlastné náklady.

4.1.6.2.

ESt Bošáca

dažďovej

kanalizácie si každá

Dažďová

voda zo spevnených plôch je zvedená z pozemkov SEPS (parciel č .
1258/5 k.ú. Trenčianske Bohuslavice, 2447/1 k. ú. Dolné Srnie) ako i z pozemkov
ZSD (parciel č. 2447/6 k.ú. Dolné Srnie, 1258/14 k. ú. Trenčianske Bohuslavice)
do delenej kanalizačnej sústavy s jednotným vyústením do kanalizačného
zberača. Kanalizačný zberač je vedený popri príjazdovej ceste v smere od
potoka BOŠÁČKA do ESt Bošáca nal'avo od cesty. Ďalej popod príjazdovú cestu
prechádza na druhú stranu cesty ku kanalizačnej šachte DŠ1 . Kanalizačný
zberač má dlžku 1,6 km . Dažďová voda z kanalizačného zberača vôd je
vypúšťaná do potoku BOŠÁČKA.
Rozsah spoluužívaných

častí

tvorí:

Vetva .,A" a vetva "8" po šachtu DŠ 1 dažďovej kanalizácie je v majetku ZSD a je
evidovaná na karte majetku č. 97132.
Zberač kanalizácie dažďových vôd od šachty DŠ 1 až po vyústenie do potoku

"Bošáčka"

inv.č . 8927.

je v majetku SEPS evidovaný pod názvom " Kanalizačný zberač"

4.1.6.2.1. ZSD sa zaväzuje v prospech SEPS uhradiť 1/3 z celkových nákladov
vynaložených na opravu spoluužívaných častí zberača dažďových vôd.
4.1.6.2.2.

SEPS sa zaväzuje v prospech ZSD uhradiť 1/3 z celkových nákladov
vynaložených na opravu spoluužívaných častí kanalizácie dažďových vôd .

4.1.6.2.3.

Podkladom pre

4.1.6.3.

ESt Vefký Ďur

rozúčtovanie

nákladov bude faktúra

zhotoviteľa

opravy.

Dažďová voda zo spevnených plôch SEPS parciel1439/5 1, 1439/60 a 1443/2, k.
ú. Dolný Ďur je odvádzaná cez spoločné odvodňovacie betónové potrubie
v majetku ZSD s priemerom 400 mm o dÍžke 330 m vedené cez parcely 1439/52,
1439/53 a 1439/54, k. ú. Dolný Ďura odvodňovací rigol po štátnu cestu č. 05151
Veľký Ďur- Tehla. Miesto napojenia dažďovej kanalizácie je v revíznej šachte na
hranici pozemku SEPS parc. číslo 1439/60, k. ú. Dolný Ďur a pozemku ZSD
parc. číslo 1432/52, k. ú. Dolný Ďur.

4.1.6.3.1.
4.1 .6.3.2.

SEPS sa zaväzuje ZSD uhradiť 1/2 z celkových nákladov vynaložených na
opravu spoluužlvaných častí dažďovej kanalizácie.
Podkladom pre rozúčtovaníe nákladov pri prácach na oprave spoluuživaných
kanalizácie bude faktúra zhotoviteľa prác.

častí dažďovej
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4.1.6.4.

ESt Levice
Dažďová voda zo spevnených plôch SEPS (parcela 7578/1 k. ú. Levice) je
odvádzaná ka n alizačným potrubím do prečerpávacej stanice súp. č .4679
v majetku SEPS a následne je prečerpávaná do kanalizačného potrubia
v majetku ZSD zaústeného do potoku Podlužianka.

Rozsah spoluužlvaných častí tvorí kana lizačné potrubie z
vôd zaústené do potoka Podlužianka.

dažďových

prečerpávacej

stanice

4.1.6.4.1 . SEPS sa zaväzuje ZSD uhradiť 1/2 z celkových nákladov vynaložených na
opravu spoluužívaných časti dažďovej kanalizácie.
4.1.6.4.2. Podkladom pre
častí dažďovej

rozúčtovanie nákladov pri prácach na oprave spoluužlvaných
kanalizácie bude faktúra zhotoviteľa prác.

4.1. 7. Kanalizácia zaolejovaných vôd
4.1.7.1.

ESt Križovany, Stupava, Levice

4.1 .7.1.1.

Zabezpečen ie opráv, údržby a prevádzku kanalizácie zaolejovaných vôd
z objektov R110 kV, R220 kV a R400 kV si každá zo zml4vných strán vykonáva
na vlastné náklady.

4.1.7.2.

ESt Bošáca

Objekty olejovej kanalizácie sú zaradené v majetku SEPS pod názvom
.Kanalizácia olejová RZ Bošáca" pod invent. č. 8926, . Zberná jama - stanica
zaolejovaných vôd Bošáca" pod invent. č. 8930 a ČOV vedená pod inv. č. 8931 .
ČOV slúži na vyčistenie zaolejovaných vôd zo záchytných nádrží nasledovných
technologických zariadení:
- transfonnátor T401 ( v majetku SEPS ),
- transformátor T402 ( v majetku SEPS ),
- umývacia plocha ( v majetku SEPS ),
- objekt HDO vrátane technológie ( v majetku ZSD) objekt SO 527, 528.

Zaolejovaná voda je zo záchytných nádrží technologických zariadeni vedená
kanalizačnou rúrou do zbernej nádrže zaolejovaných vôd v ČOV.
Zaolejované vody sú v ČOV vyčistené a následne prečerpané do kanalizačnej
šachty dažďových vôd na pozemku SEPS a cez kanalizáciu dažďových vôd
(vetva ,.A") vypúšťané do zberača dažďových vôd.
Rozsah spoluužívaných

častí

tvorí:

-

olejová kanalizácia ,

-

zberná jama zaolejovaných vôd,

-

ČOV.

4.1 .7.2.1.

ZOS sa zaväzuje SEPS uhradiť 1/3 z celkových nákladov vynaložených na
opravy spoluužívaných častí kanalizácie zaolejovaných vôd vrátane havarijnej
nádrže. Pomer 1/3 je určený porovnaním rozsahu využívania spoločného
zariadenia zmluvnými stranami.

4.1.7.2.2.

ZSD sa zaväzuje SEPS uhradiť 1/3 z celkových nákladov vynaložených na
servis, údržbu a opravy spoluužívaných časti ČOV, vrátane technologického
zariadenia ČOV. Pomer 1/3 je určený porovnaním rozsahu využívania
spoločného zariadenia zmluvnými stranami.
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4.1.7.2.3.

Podkladom pre rozúčtovanie nákladov za opravy spoluužívaných
kanalizácie zaolejovaných vôd bude faktúra zhotovitel'a prác.

častí

4.1.7.2.4. Podkladom pre rozúčtovanie nákladov za opravy a údržbu ČOV bude faktúra
zhotovitel'a prác.
4.1. 7 .3.

ESt Senica - technologické zariadenie ČOV

Zaolejovaná odpadová voda zo stanoviska transformátora T 201 je odvádzaná
olejovou kanalizáciou cez kanalizačnú šachtu Š1 v majetku SEPS do olejovej
kanalizácie vo vlastníctve spoločnosti ZSD a následne do havarijnej nádrže pri
ČOV zaolejovaných vôd , ktorá je tiež vo vlastníctve spoločnosti ZSD. Po
vyčistení je odpadová voda prečerpávaná do vnútroareálovej kanalizácie ZSD so
zaústením do verejnej kanalizácie.
4.1. 7.3.1. SEPS sa zaväzuje ZSD uhradiť alikvotnú časť nákladov za vypúšťanie vôd do
verejnej kanalizácie a časť nákladov vynaložených na opravy a údržbu
spoluužívaných častí objektu ČOV, vrátane technologického zariadenia ČOV
pomerným spôsobom a to 2/3 z celkových nákladov.
4.1. 7.3.2.
4.1.8.

Podkladom pre

Vypúšťanie

rozúčtovanie

bude faktúra

zhotoviteľa.

vôd

4.1.8.1.

Za kvalitu vypúšťaných vôd zodpovedá tá zmluvná strana, ktorá má uzatvorenú
zmluvu s príslušnou vodárenskou spoločnosťou , alebo zmluvná strana, ktorá má
povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd od príslušného
orgánu štátnej správy. Náklady na prípadnú pokutu zo strany kontrolných
orgánov znáša tá zmluvná strana, ktorá dokázatel'ne porušila zmluvu
s vodárenskou spoločnosťou, alebo podmienky povolenia na vypúšťanie vôd.

4.1.8.2.

V prípade havárie znáša náklady za odstránenie havárie a náklady na prípadnú
pokutu zo strany kontrolných orgánov tá zmluvná strana, ktorá dokázatel'ne
haváriu spôsobila.

4.1.9. Vodovod a studne
4.1.9.1.

ESt Križovany - úžitkový vodovod a

studňa č.2

SEPS na základe rozhodnutia č. OU-TT-OSZP3-2017/015062/ŠVS/MK na Odber
podzemnej vody zo studne 1,2,3,4 vydaného dňa 3. 7.2017 má v majetku
a zabezpečuje prevádzku a funkčnosť studne č. 2 nachádzajúcej sa na pozemku
SEPS parc.č.568/8, k.u. Križovany nad Dudváhom.
ZSD na základe rozhodnutia OV0/2796,6996/95/B 1-6477 na trvalú prevádzku
vodohospodárskeho diela vydaného dňa 16.11.1995 má v majetku
a zabezpečuje funkčnosť úžitkového vodovodu.
Rozsah spoluužívaných častí tvorí :
- studňa č.2 v majetku SEPS,
-

úžitkový vodovod v majetku ZSD.

4.1.9.1.1.

SEPS sa zaväzuje ZSD uhradiť~ z celkových nákladov vynaložených na opravy
a údržbu spoluužívaných častí úžitkového vodovodu,

4.1 .9.1.2.

ZSD sa zaväzuje SEPS-u
opravy a údržbu studne č.2,

4.1.9.1 .3.

podkladom pre rozúčtovanie nákladov bude faktúra zhotovitel'a vykonávajúceho
práce na oprave a údržbe úžitkového vodovodu a studne č. 2 a k nim patriacim
technologických zariadení,

uhradiť ~

z celkových nákladov vynaložených na

Zmluva o podmienkach spoločného užívania elektrických staníc.

7/12

4.1.9. 1.4.

starostlivosť o meradlo,
vrátane overovania meradla v zmysle zákona
o metrológii, bude počas trvania tejto Zmluvy zabezpečovať vlastník studne č.2,
na vlastné náklady,

4.1.9.1.5.

SEPS ako vlastník studne č. 2 sa zaväzuje v lehotách 1 x ročne vykonať rozbor
kvality vody podl'a príslušného rozhodnutia a kópiu protokolu o vykonanej skúške
na vyžiadanie odovzdá technikovi životného prostredia ZSD.

4.1.9.2.

ESt Križovany- požiarny vodovod a studne

č.1,

3a4

Voda pre požiarny vodovod je čerpaná zo studní č. 1, 3 a 4 nachádzajúci ch sa na
pozemku ovocného sadu parc.č. 568/8, 568/63, k. ú. Križovany nad Dudváhom.
Požiarny vodovod prechádza pozemkami v majetku SEPS parc . č.568/8 , 568/26,
568/63 a pozemkom v majetku ZSD parc. č. 568/56, k. ú. Križovany nad
Dudváhom.
SEPS na základe rozhodnutia č. OU-TT-OSZP3-2017/01 5062/ŠVS/MK na Odber
podzemnej vody zo studne 1,2,3,4 vydaného dňa 3.7.2017 zabezpečuje
prevádzku a funkčnosť studní č . 1,3,4 a požiarneho vodovodu.
Rozsah spoluužívaných
- studňa

č. 1 ,3,

častí

tvorí:

4 a požiarny vodovod v majetku SEPS.

4.1 .9.2.1. ZSD sa zaväzuje SEPS uhrad iť 'Y:! z celkových nákladov vyr,~aložených na opravy
a údržbu spoluuživaných časti studní č.1 ,3,4 a požiarneho vodovodu.
4. 1.9.2.2. Podkladom pre rozúčtovanie nákladov bude faktúra zhotovitel'a, vykonávajúceho
práce na oprave a údržbe studni č. 1 ,3,4 a požiarneho vodovodu.

4.1.9.3.

ESt Bošáca - vodovod
Rozsah spoluuživaných

časti

tvorí:

- vodovodná pripojka v majetku SEPS, vedená od hlavného vodomeru do
zosilňovacej stanice (č. objektu SO 520.5) postavenej na nehnute ľnosti
parc . č.2447/1 , k. ú. Dolné Srnie evidované pod názvom "Vodovodná prípojka
BOŠÁCA" inv.č. 59666 a "Zosilňovacia stanica vody BOŠÁCA" invent. č.8376,
- vodovodná prípojka v majetku SEPS, vedená zo zosilňovacej stanice do
vodomernej šachty v ktorej je podružný vodomer pre ZSD. Vodomerná šachta
sa nachádza v R110 kV parc . č. 2447/6, k. ú. Dolné Srnie v majetku ZSD.
4.1.9.3.1. ZSD sa zaväzuje v prospech SEPS uhradiť
pre areál ESt Bošáca R11 O kV(vodné ).

skutočné

náklady za spotrebu vody

4.1.9.3.2. Cena za spotrebu vody bude stanovená na základe vykonaného odpočtu
podružného vodomeru a jednotkovej ceny (€1m3) uvedenej vo faktúre
Tren čianskej vodohospodárskej spoločnosti, a.s. (ďalej TVS, a.s.) pre odberné
miesto č . 2615790.
4.1.9.3.3.
4.1.9.3.4.

Podkladom k rozúčtovaniu nákladov bude faktúra od TVS.
ZSD sa zaväzuje v prospech SEPS uhradiť 1/3 z celkových vynaložených
nákladov na opravu spoluuživaných časti vodovodu uvedených v bode 4.1.9.3.
tejto Zmluvy.

4.1.9.3.5. Podkladom k rozúčtovan iu nákladov za opravu bude faktúra od
opravných prác.
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4.1.9.3.6. ZSD umožní vstup do vodomernej šachty v objekte R110 kV pracovníkom SEPS
za účelom vykonania odpočtu podružného vodomera. Starostlivosť o meradlo
(podružný vodomer), vrátane overovania meradla v zmysle zákona o metrológii,
bude počas doby trvania tejto Zmluvy zabezpečovať vlastník meradla, ktorým je
SEPS.
4.1.9.4.

ESt Levice - vodovod

Rozsah spoluužívaných

častí

tvorí:

- vodovodné potrubie od hlavného vodomeru
nachádzajúci sa v BSP v majetku ZSD,

po

vodomer

podružný

- vodomerná šachta s hlavným vodomerom nachádzajúca sa na parc.7578/3,
k. ú. Levice v majetku ZSD.
4.1.9.4.1.

SEPS sa zaväzuje v prospech ZSD
(vodné).

uhradiť skutočné

náklady za spotrebu vody

4.1.9.4.2. Podkladom k rozúčtovaniu nákladov bude faktúra od
príslušnej vodárenskej spoločnosti.

dodávateľa

vody, t.j .

4.1 .9.4.3. Cena za spotrebu vody bude stanovená na základe vykonaného odpočtu
podružného vodomeru a jednotkovej ceny (€1m3 ) uvedenej vo faktúre
'
vodohospodárskej spoločnosti pre odberné miesto.
4.1.9.4.4.

o meradlo (podružný vodomer) , vrátane overovania meradla
v zmysle zákona o metrológii, bude počas doby trvania tejto Zmluvy
zabezpečovať vlastník meradla, ktorým je ZSD.
Starostlivosť

4.1.9.4.5. SEPS sa zaväzuje v prospech ZSD uhradiť 1/3 z celkových vynaložených
nákladov na opravu spoluužívaných častí vodovodu uvedených v bode 4.1.9.4.
tejto Zmluvy.
4.1.9.4.6.

Podkladom k rozúčtovaniu
opravných prác.

nákladov za opravu bude faktúra od

zhotoviteľa

5. Fakturácia a platobné podmienky

Odplaty za jednotlivé plnenia špecifikované v člán ku 4.1. tejto Zmluvy, s výnimkou
opráv, ktoré sú fakturované zmluvnými stranami v zmysle bodu 5.3. a zimnej údržby
v ESt Križovany, ktorá bude fakturovaná v zmysle bodu 4.1.1 .1.5., bude SEPS
aj ZSD uhrádzať na základe faktúr vystavených zmluvnou stranou nasledovne:
Dodanie služieb za mesiace január, február, marec príslušného roka bude
refakturované zmluvnými stranami faktúrou s dátumom dodania 30.4.
príslušného roka vystavenou najneskôr do 15 dní od dátumu dodania.
Podkladom pre vystavenie faktúry budú faktúry od jednotlivých dodávatel'ov
služieb.
služieb za mesiace apríl, máj, jún príslušného roka bude
Dodanie
refakturované zmluvnými stranami faktúrou s dátumom dodania 31.7.
príslušného roka vystavenou najneskôr do 15 dní od dátumu dodania.
Podkladom pre vystavenie faktúry budú faktúry od jednotlivých dodávatel'ov
služieb.
Dodanie služieb za mesiace júl, august, september príslušného roka bude
refakturované zmluvnými stranami faktúrou s dátumom dodania 31.1 O.
príslušného roka vystavenou najneskôr do 15 dní od dátumu dodania.
Podkladom pre vystavenie faktúry budú faktúry od jednotlivých dodávateľov
služieb.
Dodanie služieb za mesiace október, november, december príslušného roka
bude refakturované zmluvnými stranami faktúrou s dátumom dodania 31 .12.
príslušného roka vystavenou najneskôr do 15 dní od dátumu dodania.
Podkladom pre vystavenie faktúry budú faktúry od jednotlivých dodávateľov
služieb
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5.1.

Dodanie vody a stočného bude refakturované na základe faktúr od
dodávatel'ov vody a stočnéh o . Faktúra bude vystavená do 15 dní odo dňa
dodania vody a stočného dodávatel'om, pričom daňová povinnosť vzniká v ten
istý deň ako je deň dodania uvedený na faktúre od dodávatel'a vody
a stočného.
Lehota splatnosti týchto faktúr je 60 dní odo
strane.

d ňa

ich

doručeni a

druhej zmluvnej

5.3.

Platby v alikvotnej výške za opravy zariadení a majetku špecifikovaných v člán ku 4.1
tejto Zmluvy bude SEPS ako i ZSD uhrádzať na základe faktúr vystavených
zmluvnými stranami do 60 dní od doručenia faktúry od zhotovitel'a opráv, resp.
najneskôr do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti podl'a § 19 ods. 6 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Splatnosť
týchto faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.

5.4.

V prípade omeškania s úhradou zmluvnej ceny podl'a tejto Zmluvy na základe
predložených faktúr , sú SEPS ako i ZSD oprávnené vyúčtovať úroky 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 prvému dňu
omeškania s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu (záporná
hodnota), pri výpočte úroku sa použije 1M EURIBOR rovný nule.

5.5.

z pridanej hodnoty bude uplatnená v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o DPH").

5.6.

Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH, číslo Zmluvy, číslo
bankového účtu v tvare IBAN, kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností
(CPA), pod ktorým je dodávaný predmet fakturácie.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.6. tejto Zmluvy,
je zmluvná strana oprávnená vrátiť ju druhej zmluvnej strane na doplnenie, resp.
prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry.

Daň

6. Doba trvania Zmluvy a

ukončenie

Zmluvy

6.1 .

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnost' od 1.1.2022. Uzatvára sa na dobu určitú do 31 .12.2025.

6.2.

Zmluva

končí:

6.2.1. uplynutím doby jej trvania, t.j. dňa 31 .12.2025,
6.2.2.

dňom

uvedeným v následnej písomnej dohode zmluvných strán,

6.2.3. uplynutím výpovednej lehoty na základe písomnej výpovede z dôvodov:
a) zmluvná strana užíva majetok druhej zmluvnej strany nad rámec spoluužívania
dohodnutý v tejto Zmluve,
b) zmluvná strana o viac ako jeden mesiac mešká s úhradou platieb podľa bodov
5.1. a 5.2. tejto Zmluvy,
c) zmluvná strana hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy
( napr. neumožňuje využívanie majetku ktorý je dohodnutý v Zmluve, spôsobuje
škody na majetku druhej zmluvnej strany bez ochoty nápravy),
d) ak zmluvná strana koná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
6.2.3.1.

výpovedná lehota je trojmesačná , začne plynúť od prvého
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
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1.

Záverečné

ustanovenia

7.1.

Zmluvné strany sú povinné nahradiť v plnom rozsahu škodu , ktorú spôsobili druhej
strane porušením svojich zmluvných povinností pri spoluužívaní majetku
špecifikovaného v tejto Zmluve, najmä v prípade udelenia pokuty alebo inej sankcie
príslušným orgánom dozoru.

7.2.

Zmluvu je možné meniť alebo dopiňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo
forme dodatku k tejto Zmluve.

7.3.

Ne oddeli te ľnou súčasťou
číslo

1-

Situačná

tejto Zmluvy sú prílohy na CD :

mapa ESt Križovany

číslo 2 - Situačná mapa ESt Veľký Ďur
číslo

3-

Situačná

mapa ESt Bošáca

číslo

4-

Situačná

mapa ESt Stupava

číslo

5-

Situačná

mapa ESt Senica

čís lo

6-

Situačná

mapa ESt Levice

číslo

7 - Rozsah spoluužívania komunikácií

číslo

8- Rozsah zimnej údržby komunikácií v ESt

číslo

9 - Vzor protokolu o vykonaných prácach

7.4.

Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná
strana ponechá po dve vyhotovenia .

7.5.

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

7.6.

Pre prípad sporu na základe tejto Zmluvy sa dojednáva
republiky a rozhodným právom je slovenské právo.

7.7.

Pokiaľ 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, ani obmedzená platnosť, účinnosť
a vykonaternosť ostatných ustanovení tejto 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 povinnosti, obsiahnutých v zrušenom ustanovení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne,
vážne, určite a zrozumiterne a ktorý nie je urobený v omyle a svojim obsahom alebo
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú
spôsobilé na uzavretie tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené
s obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje
podpisy.

7.8.

7.9.

príslušnosť

súdu Slovenskej

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 § 5a 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 6.1. tejto Zmluvy.

Zmluva o podmienkach

spoločného

užívania elektrických staníc.

11 /12

7.10.

Zmluvná strana ZSD podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámila
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 i nformačné
povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní 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 vol'nom 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.

V Bratislave,

dňa :

V Bratislave, dňa : ......

.....

Za ZSD.:

Za SEPS :

Ing. Peter Dovhun
predseda predstavenstva

Marián Šir~ec, MBA. /
pod predsed/ predstave ns/va

Zmluva o podmienkach

spoločného

~š K~ras

Ing.
vedúci úseku riadenia investícií,

Ing. Xénia Albertová
vedúca riadenia vlastníckych

uživania elektrických stanic.

vzťahov
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