Číslo Zmluvy Prevádzkovatel'a: 2014-0256-1 171510/01
Číslo Zmluvy Užívateľa: 2014/2100/2628/01

Dodatok č. 1
k Zmluve o pripojení do prenosovej sústavy SR
(ďalej len . Dodatok č. 1")
medzi
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaná:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
l BAN:
SWIFT (BIC):
Konajúca prostredníctvom:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach tejto Zmluvy:

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. Bratislava
2620191900/ 1100
SK30 1100 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 prenosovej
sústavy

Ďalej len .SEPS" alebo .Prevádzkovateľ'

a
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O. BOX 45, Karloveská 2
842 04 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l,
oddiel: Pš, vložka č. 32/B
156 752
2020480198
SK2020480198
TATRA BANKA, a. s. Bratislava

Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaná:

oo

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

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

SK45 11 OO 0000 0029 2112 3848
TATRSKBX
Ing. Vladimír Kollár, generálny riaditel' štátneho podniku
Ing. Tomáš Klein, riaditel' technického úseku
Ing. Alfréd Ilka, riadite ľ úseku Vodných elektrárni SVD
Gabčíkovo

Ďalej Jen "Užívateľ" alebo "W, š . p ."
Ďalej spolu ako "Zmluvné strany"

Článok l
PREAMBULA

SEPS aW, š. p., uzatvorili dňa 30.07.2014 Zmluvu o pripojení do
prenosovej sústavy SR, evidenčné číslo zmluvy podľa Prevádzkovateľa 2014-0256117151 O (ďalej len "Zmluva").

1.1

Spoločnosti

1.2

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v zmysle bodu 16.3 Zmluvy
z dôvodu zmeny topológie prenosovej sústavy SR, vyvolanej vybudovaním novej
Spínacej stanice Gabčíkovo (ďalej len "SSt Gabčíkovo") vo vlastníctve Prevádzkovateľa
a z dôvodu zosúladenia ustanovení o TOP a KP so znením Predpisov Prevádzkovateľa .

1.3

prehlasuje, že je do PS pripojený ako výrobca elektriny. V prípade, že sa
Užívateľ rozhodne v priebehu trvania pripojenia VE Gabčíkovo do PS zmeniť svoj štatút
z výrobcu elektriny na prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy, musí písomne
oznámiť tento zámer Prevádzkovateľovi a musí v tomto prípade postupovať v súlade
s podmienkami, uvedenými v Prevádzkovom poriadku.
Užívateľ

Článok ll
PREDMET DODATKU Č. 1

V celej Zmluve sa ruší označenie vedenia "V429" a nahrádza sa označením vedenia
"V051". Ďalej sa v celej Zmluve ruší označenie vedenia "V448" a nahrádza sa
označením vedenia "V052".

2.1

V Zmluve sa v Článku IV "Miesto pripojenia, technické riešenie pripojenia" ruší bod č. 4.1
a nahrádza sa novým bodom č. 4.1 v nasledovnom znení:

2.2

Zariadenia Užívateľa sú pripojené k Zariadeniam Prevádzkovateľa, t. j. k dvom
400 kV vedeniam V051 (VE Gabčíkovo- SSt Gabčíkovo) a V052 (VE Gabčíkovo
SSt Gabčíkovo), v miestach pripojenia, ktoré sú totožné s majetkovými hranicami,
definovanými v Článku Vl. tejto Zmluvy.
V Zmluve sa v Článku Vl "Majetkové hranice" ruší bod č. 6.6 a nahrádza sa novým
bodom č. 6.6 v nasledovnom znení:

4. 1

2.3

Všetky Zariadenia, uvádzané v bode 6.6, sú umiestnené v priestoroch Užívateľa vo
VE Gabčíkovo.
V zariadeniach obchodného merania sú majetkové hranice na hlavných
svorkovniciach v rozvádzačoch obchodného merania, do ktorých sú pripojené
sekundárne prepojenia od prístrojových transformátorov prúdu (ďalej Jen "PTP'~,
prístrojových transformátorov napätia (ďalej Jen "PTN'~ a sekundárne prepojenia od
jednotlivých zariadení Systému obchodného merania (ďalej len "SOM'~
Prevádzkovateľa a Užívateľa. Rozvádzače obchodného merania a hlavné
svorkovnice v týchto rozvádzačoch, ako aj sekundárne káblové prepojenia od PTP,
PTN do týchto svorkovníc sú vo vlastníctve Užívateľa . Zariadenia pre meranie
v miestach pripojenia- prvý elektromer pre záložné meranie vývodu vedení V051,
V052 je vo vlastníctve Prevádzkovateľa. Druhý elektromer pre záložné meranie
vývodu vedení V051 a V052 je vo vlastníctve Užívateľa.

6.6

Meranie v kombinovanom spínači prípojníc R400 kV je osadené jedným
elektromerom vo vlastníctve Prevádzkovateľa a jedným elektromerom vo vlastníctve
Užívateľa.

Dodatok

č.
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Merania v bodoch, ktoré slúžia pre vyhodnotenie rozdelenia tokov elektriny medzi
Užívateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s. , tzn. každý
z vývodov blokových transformátorov T34, T56, T78 je osadený dvoma
elektromermi vo vlastníctve Prevádzkovateľa a jedným elektromerom vo vlastníctve
Užívateľa, meranie pre transformátor T401 je osadené jedným elektromerom vo
vlastníctve Prevádzkovateľa a jedným elektromerom vo vlastníctve Užívateľa.
Ďalšie súvisiace zariadenia SOM Prevádzkovateľa, ako aj súvisiace sekundárne

prepojenia a ostatné pomocné a komunikačné prepojenia za hlavnými
svorkovnicami v rozvádzačoch obchodného merania, využívané pre potreby
Prevádzkovateľa,
sú vo vlastníctve Prevádzkovateľa.
Vo vlastníctve
Prevádzkovateľa sú aj analyzátory kvality elektriny inštalované pri elektromeroch
Prevádzkovateľa. Záložné elektromery a s tým súvisiace ďalšie zariadenia SOM
Užívateľa,
ako aj súvisiace sekundárne prepojenia a ostatné pomocné
a komunikačné prepojenia za hlavnými svorkovnicami v rozvádzačoch obchodného
merania, využívané pre potreby Užívateľa, sú v majetku Užívateľa.
V Zmluve sa v Článku Vl "Majetkové hranice" ruší bod č. 6. 7 a nahrádza sa novým
bodom č. 6.7 v nasledovnom znení:

2.4

6. 7

V zariadeniach pre dispečerské meranie a signalizáciu A VA- TG805 sú majetkové
hranice na výstupoch z rozvádzačov DE4.1, AWA2, AWA3, AWB a DE11 .6, do
ktorých je pripojená prepojovacia kabeláž zo zariadení AVA-TG805. Rozvádzače
DE4.1, AWA2, AWA3, AWB a DE11.6 sú vo vlastníctve Užívateľa a zariadenia pre
dispečerské meranie a signalizáciu A VA-TG805 (R400 kV), prepojovacia kabeláž
od týchto zariadení k uvedeným rozvádzačom Užívateľa a kabeláž ku
komunikačným zariadeniam Prevádzkovateľa sú vo vlastníctve Prevádzkovateľa.
Vo vlastníctve Prevádzkovateľa sú aj meracie prevodníky MTU a M3P umiestnené
v rozvádzačoch AWA2, AWA3, AWB vo vlastníctve Užívateľa.
Majetkové hranice v zariadeniach pre
uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.

dispečerské

meranie a signalizáciu sú

V Zmluve sa v Článku Vl "Majetkové hranice" ruší bod č. 6.8 a nahrádza sa novým
bodom č. 6.8 v nasledovnom znení:

2.5

6.8

Majetkovými hranicami pre zariadenie CTC FMUX01A, ktoré zabezpečuje
služby sú rozhrania priamo na zariadení: smerom k vlastnej
spotrebe od VE Gabčíkovo a k jednotlivým komunikačným prepojeniam na VE
Gabčíkovo. Zariadenie CTC FMUX01 A je vo vlastníctve Prevádzkovateľa.
telekomunikačné

Medzi VE Gabčíkovo a SSt Gabčíkovo sú položené nasledovné telekomunikačné
káble pre potreby komunikačného prepojenia VE Gabčíkovo a SSt Gabčíkovo optické káble 2x 36 MM, 2x 24 SMa metalické káble 2x 10x4x0,6 vo vlastníctve
Prevádzkovateľa . Majetkovou hranicou sú optické rozvádzače 4x24 vlákien
a prepojovacie pásiky KRONE pre metalické káble umiestnené v objekte VE
Gabčíkovo - rozvádzač DEBA, pozícia č. 9. Rozvádzač DEBA.9 je vo vlastníctve
Užívateľa.

2.6

V Zmluve sa ruší pôvodný Článok VIl "Technické dimenzovanie" a nahrádza sa novým
Článkom VIl "Technické dimenzovanie pripojenia" v nasledovnom znení:

7.1

Technické dimenzovanie pripojenia (ďalej len "TDP'J vyjadruje maximálnu
miesta pripojenia Užívateľa do PS alebo iného technologicky
opodstatneného súvisiaceho miesta zo strany Užívateľa, vo väzbe na vopred
dohodnuté technické riešenie pripojenia, resp. vo väzbe na parametre inštalovaných
zariadení Prevádzkovateľa, prípadne Užívateľa.
využiteľnosť
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7.1.1 TOP pre dodávku elektriny do
PS v jednotlivých miestach pripojen
ia Užívatef'a do
PS je stanovené ako suma
inštalovaných zdanlivých výkono
v všetkých
generátorov Zariadení na výrobu elek
triny v megavoltampéroch (ďalej len
"MVA'J
pripojených do PS v spoločnom
mieste pripojenia. Hodnota TOP
pre
dod
ávku
elektriny do PS je stanovená na
hodnotu 600 MVA pre obe miesta
pripojenia
spoločne.
7.1.2 TOP pre odber elektriny z PS
v jednotlivých miestach pripojenia
Užívateľa do PS
je stanovené ako suma inštalovaný
ch zdanlivých výkonov všetkých
odberných
elektroenergetických Zariadení Užív
ateľa v MVA, pripojených
do
PS
v spoločnom
mieste pripojenia. Hodnota TOP pre
odber elektriny z PS je stanovená
na hodnotu
11 MVA pre obe miesta pripojenia
spoločne.
7.3
Hodnota TOP má pre Užívateľa
aj pre Prevádzkovateľa záväzný
charakter pre
dimenzovanie zariadení Prevádzko
vateľa, slúžiacich na pripojen
ie
Užív
ateľa do PS
a pre stanovenie kapacity pripojen
ia podľa Clánku VIli "Kapacita prip
ojenia" tejto
Zmluvy.
2.7

V Zmluve sa ruší pôvodný Článok
VIli "Kapacita pripojenia" a nahrád
za sa novým
Článkom VIli "Kapacita pripojenia"
v nasledovnom znení:

8.1

Kapacita pripojenia (ďalej len "KP
'J vyjadruje reálnu využiteľnosť TOP
v miestach
pripojenia Užívateľa do PS. KP je
stanovená na základe TOP elektroe
nergetických
zariadení na výrobu elektriny a odb
erných zariadení vlastnej spotreb
y Užívateľa
a udáva sa v megawattoch (ďalej len
"MW"):
8. 1. 1 KP pre dodávku do PS je
stanovená na základe reálnej využ
iteľnosti TOP so
zohľadnením menovitého
účinníka (cos cpn) a odober
aného činného výkonu pre
technologickú vlastnú spotrebu a
ostatnú (netechnologickú) vlastnú
spotrebu
Užívateľa, ak technológia výro
by elektriny zariadenia na výrobu elek
trin
y
Uží
vateľa
umožňuje pokrývať vlastnú
spotrebu z vyrobenej elektriny v mie
stac
h
prip
ojen
ia do
PS. KP pre dodávku do PS zohľadňuj
e aj elektrické straty na zari
adeniach, ktorými
je výrobca elektriny pripojený do mie
st pripojenia v PS. Hodnota KP pre
dodávku
do PS je stanovená na hodnotu
540 MW pre obe miesta pripojen
ia Užívat
spo
eľa

ločne .

8. 1. 2 KP pre odber z PS je stan
ovená na základe reálnej využiteľ
nosti TOP so
zohľadnením menovitého
účinníka (cos cpn) a koe
ficie
ntu
súd
obo
sti, pričom
predstavuje maximálnu hodnotu
odoberaného činného výkonu
(MW}, ak
zariadenie na výrobu elektriny Užív
ateľa elektrinu nevyrába. Hod
nota KP pre odber
z PS je stanovená na hodnotu
10,5 MW pre obe miesta pripojen
ia Užívateľa
spoločne. Táto hodnota je
stanovená sumou menovitého čin
ného inštalovaného
príkonu odberných Zariadení Užívateľ
a, pripojených do PS.
8.2
Hodnoty KP, stanovené v bod
och 8.1. 1 a 8.1 .2, nesmú byť
Užívateľom
prekračované. Užívateľ je
povinný prijať také opatrenia,
aby nedochádzalo
k prekračovaniu hodnôt KP v mie
stach pripojenia nad hodnoty KP
stanovené
v bodoch 8.1.1 a 8.1.2.
8. 3

8.4

Dodatok

Prekračovanie stanovenýc
h hodnôt KP pre odber z PS a KP
pre dodávku do PS
bude vyhodnocovať Prevádzkovat
eľ na základe dát z obc
hodného merania,
porovnávaním priemernej hodnot
y činného výkonu v MW, vypo
čítanej zo
skutočného objemu prenes
enej elektriny v MWh nameranej v
rámci 15 minútového
obchodného intervalu a stanovenej
hodnoty KP pre odber z PS a KP
pre dodávku
do PS v MW uvedených v bode 8.1.
1 a 8.1.2, so zohľadnením neistoty
meracieho
reťazca vo výške O, 8%.
Prevádzkovateľ pri zistení
prekročenia stanovenej hod
noty KP pre odber z PS a KP
pre dodávku do PS v príslušných
miestach pripojenia Užívateľa do
PS písomne

č.

1 k Zmlu ve o pripojení do prenosov
ej sústavy SR medzi SEP Sa W
, š. p.
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na túto skutočnosť a vyzve Užívateľa na zdôvodnenie
v lehote do 1O pracovných dní od doručenia písomnej výzvy
Prevádzkovateľa. V prípade, že prekročenie stanovených hodnôt KP pre odber z PS
a KP pre dodávku do PS nebude Užívateľom relevantne zdôvodnené alebo nebude
splnená stanovená lehota, považuje sa to za porušenie povinností, vyplývajúcich
z tejto Zmluvy a Prevádzkovateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu v zmysle
Obchodných podmienok Zmluvy o pripojení, ktoré sú súčasťou Predpisov
Prevádzkovateľa. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu skutočne vzniknutej škody,
spôsobenej prekročením KP v miestach pripojenia, týmto nie je dotknutý.
upozorní

Užívateľa

prekročenia

B.5

2.8

Prekročenie stanovenej hodnoty KP pre odber z PS a KP pre dodávku do PS zo
strany Užívateľa v miestach pripojenia Užívateľa do PS z dôvodu mimoriadnych
udalostí alebo havárií na zariadeniach pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny, sa
nepovažuje za porušenie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a Prevádzkovateľ
nemá právo uplatniť si zmluvnú pokutu za každé takéto prekročenie. Za porušenie
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa nepovažuje ani prekročenie hodnoty KP
v miestach pripojenia Užívateľa pre dodávku do PS a pre odber elektriny z PS pre
zásobovanie vlastnej spotreby v takom prípade, že takéto prekročenie nastane
z dôvodov na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. Užívateľ však má povinnosť preukázať
Prevádzkovateľovi, že k prekročeniu KP došlo z dôvodov na strane spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a. s.

V Zmluve sa dopiňa nový Článok VIllA "Účinník a napätie v mieste pripojenia"
v nasledovnom znení:

Ba. 1

Povolená hodnota účinníka cos ep v mieste pripojenia Užívateľa do PS v prípade
odberu elektriny z PS je stanovená v intervale 1- 0,90 (indukčného charakteru).
Táto hodnota môže byť upravená dodatkom k Zmluve, na základe žiadosti
Užívateľa.

Ba.2

Užívateľ je povinný prijať také opatrenia, aby v mieste jeho pripojenia do PS
nedochádzalo v prípade odberu elektriny z PS k poklesu hodnoty cos ep pod
minimálnu hodnotu uvedenú v bode Ba. 1.

Ba.3

Pokles hodnôt cos ep v mieste pripojenia Užívateľa do PS pre prípad odberu elektriny
z PS pod hodnotu uvedenú v bode Ba. 1 bude Prevádzkovateľ vyhodnocovať každú
celú hodinu na základe dát získaných z trojfázových
inštalovaných v rámci systému automatizovaného
Prevádzkovateľa, ktoré sú vo vlastníctve Prevádzkovateľa.

sieťových

systému

analyzátorov
zberu dát

Ba.4

pri zistení poklesu hodnôt cos ep Užívateľa do PS v mieste jeho
pripojenia do PS v prípade odberu elektriny z PS oproti hodnote podľa bodu Ba. 1
písomne upozorní Užívateľa na túto skutočnosť a vyzve Užívateľa na vykonanie
nápravy v primerane stanovenej lehote. Pri opätovnom poklese hodnoty cos(cp)
Užívateľa do PS v prípade odberu elektriny z PS po uplynutí stanovenej lehoty to
bude považované za závažné porušenie podmienok Zmluvy zo strany Užívateľa.
Stanovená lehota môže byť dodatočne upravená na základe dohody zmluvných
strán.

Ba. 5

Hodnota prevádzkového napätia v mieste pripojenia Užívateľa do PS v prípade
odberu elektriny z PS je stanovená v rozsahu od minimálneho napätia Um;n=3BO kV
po maximálne napätie Umax=420 kV.

Ba. 6

Ustanovenia článku VIllA sa uplatňujú v prípade, že všetky generátory G3 až GB
Užívateľa sú odstavené z prevádzky.

Ba. 7

Zariadenia Užívateľa musia byť schopné prechodu na
v rámci svojho P-Q diagramu bez zbytočného zdržania.

Prevádzkovateľ
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P-Q diagram generátorov G3 až GB
Ba. B

Zariadenia Užívateľa, pracujúce v rozsahu svojho P-Q
diagramu, musia byť schopné
stabilnej prevádzky aj v prípade výskytu kmitov činné
ho výkonu.
V Zmluve sa ruší pôvodný Článok Xl "Meranie v miest
e pripojenia" a nahrádza sa novým
Článkom Xl .Mera nie v mieste pripojenia" v nasle
dovnom znení:

2.9

11. 1

Obchodné meranie v PS zabezpečuje Prevádzkovateľ,
ktorý je povinný zabezpečiť
náležitostí merania, vyplývajúce z platn ej legislatívy.
Pre účely merania sa využíva
súbo r technických prostriedkov, obsluhovaných vyško
leným personálom, ktorý sa
označuje ako SOM. Merať odbe r a dodá
vku elektriny je možné len určeným
meradlom.

11.2

SOM pozostáva z elektromerov, kodérov a komunikačn
ých zariadení, umožňujúcich
zber údajov z elektromerov. Komponenty meracích
súprav hlavného
merania SOM sú v správe Prevádzkovateľa a
sú umiestnené v priestoroch
Prevádzkovateľa v S St Gabčíkovo. Komp
onenty meracích súprav záložného
merania SOM sú v správe Prevádzkovateľa a Užíva
teľa podľa bodu 6. 6 a sú
umiestnené v rozvádzačoch obchodného merania
v priestoroch Užívateľa vo VE
Gabčíkovo.
diaľkový

11.3

11.4

Dodato k

č.

Pracovníci Užívateľa
Prevádzkovateľa, alebo

sú povinní umožniť bez zdržania pracovníko
m
osobe poverenej Prevádzkovateľom, rýchly výkon
správ
y
zariadení SOM a merania kvality elektriny Prevádzkov
ateľa v objekte Užívateľa a to
nepretržite v ľubovoľnú hodinu, aj v čase mimo riadn
ej pracovnej doby. Ak existujú
zvláštne podmienky prístupu do objektu Užívateľa,
budú Prevádzkovateľovi tíeto
podmienky písomne oznámené najneskôr do 30 dní
od podpisu tohto Dodatku č. 1,
resp. bezodkladne po zmene týchto podmienok prístu
pu zo strany Užívateľa. Ak
Užívate/' neumožní rýchle odstránenie porúch, prebe
rá plnú zodpovednosť za všetky
škody spôsobené spomaľovaním servisného zásahu
a za úhradu týchto škôd.
Ostatné náležitostí týkajúce sa merania, vrátane získa
vania náhradných hodnôt pri
výpadku SOM, sa riadia platnými Technickými podm
ienkami prístupu a pripojenia,
pravidlami prevádzkovania PS. Prevádzkovateľ ich
zverejňuje na svojom webovom
sídle.
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2.1O V Zmluve sa v Článku XII "Ochrany" rušia body 12.1, 12.2 a 12.7 a nahrádzajú sa novými
bodmi 12.1, 12.2 a 12.7 v nasledovnom znení:

12. 1

Ochrany vedení V051 a V052 v priestoroch
majetkom Užívateľa.

12.2

Prenosové zariadenia ochrán vedení V051 a V052 v priestoroch Užívateľa vo VE
Gabčíkovo sú majetkom Užívateľa. Majetkovým rozhraním diaľkovej komunikácie je
optobox, funkčné značenie YTOO. 1, v rozvádzači DEBA, pozícia č. 9, ktorý je
majetkom Prevádzkovateľa.

Užívateľa

vo VE

Gabčíkovo

sú

Majetkovým rozhraním diaľkovej správy je switch MOXA PT7710, vrátane
napájania, v rozvádzači DEBA, pozícia č. 9, ktorý je majetkom Prevádzkovateľa.
Majetkovým rozhraním metalického prepojenia je ukončovacia svorkovnica káblov
WT31120301 a WT31120401, v rozvádzači DEBA, pozícia č. 9, ktoré sú majetkom
Prevádzkovateľa.
Rozvádzač

a ostatné zariadenia v

Užívateľa. Rozvádzač

12.7

rozvádzači DEBA, pozícia
DEBA je umiestnený v objekte Užívateľa.

č.

9, sú majetkom

Prevádzkovateľ

má právo vykonať fyzickú kontrolu stavu ochrán vedení V051
a V052. Užívateľ je povinný umožniť zamestnancom Prevádzkovateľa alebo
zamestnancom ním poverenej organizácie vykonanie kontroly.

2.11 V Zmluve sa dopfňa do Článku XVI, bod č. 16.9 v nasledovnom znení:

16.9

S poukazom na

skutočnosť,

že v rámci predmetu Zmluvy môže dochádzať
k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, Výrobca je povinný v rámci
predmetu plnenia 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 95146/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
a zákon č. 1812018 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. Výrobca je povinný v rámci predmetu
plnenia Zmluvy postupovať tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo 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.

2.12 V Zmluve sa ruší pôvodná Príloha č. 1 "Pripojenie Užívateľa do PS a majetkové hranice"
v celom rozsahu a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 "Pripojenie Užívateľa do PS
a majetkové hranice", ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1.
2.13 V Zmluve sa ruší pôvodná Príloha č. 2 "Identifikácia odovzdávacích a odberných miest
Užívateľa" v celom rozsahu a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 "Identifikácia odberného
a odovzdávacieho miesta Užívateľa", ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1.
2.14 V Zmluve sa ruší pôvodná Príloha č. 3 "Bloková schéma obchodného merania
Prevádzkovateľa" bez náhrady.
2.15 V Zmluve sa ruší pôvodná Príloha č. 4 "Majetkové hranice v zariadeniach pre
dispečerské meranie a signalizáciu" v celom rozsahu a nahrádza sa novou Prílohou č. 3
"Majetkové hranice v zariadeniach pre dispečerské meranie a signalizáciu", ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

Dodatok

č.
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2.16 V Zmluve sa ruší pôvodná Príloha č. 5 "Majetkové hranice v
a prenosových zariadeniach" bez náhrady.

komunikačných

2.17 V Zmluve sa ruší pôvodná Príloha č . 6 "Typy a nastavenia ochrán" v celom rozsahu
a nahrádza sa novou Prílohou č. 4 "Typy a nastavenia ochrán", ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto Dodatku č. 1.
Článok 111
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č.1

3.1

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka.

3.2

Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom
v pôvodnom znení.

3.3

Tento Dodatok

3.4

Neoddeliteľnou súčasťou

č.

1 je

neoddeliteľnou súčasťou

tohto Dodatku

č.

č.

1 neupravené, zostávajú v platnosti

Zmluvy.

1 sú prílohy:

Príloha

č.

1 - Pripojenie

Príloha

č.

2 - Identifikácia odberného a odovzdávacieho miesta

Užívateľa

Príloha

č.

3 - Majetkové hranice v zariadeniach pre

meranie a signalizáciu.

Príloha

č.

4- Typy a nastavenia ochrán

Užívateľa

do PS a majetkové hranice
dispečerské

3.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne,
vážne, určite a zrozumitel'ne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich
zmluvná vol'nosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie
tohto Dodatku č. 1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez
výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy.

3.6

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch . Každá zo zmluvných strán dostane
dva rovnopisy.

3. 7

Prevádzkovateľ a Užívateľ sú povinnými osobami v zmysle zákona
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon o slobode informácií"), zmluvné
strany sú oboznámené s tým, že v prípade Prevádzkovateľa budú Dodatok č. 1 a daňové
doklady súvisiace s Dodatkom č. 1 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 3.1 Dodatku č. 1.

Nakoľko

č.

3.8

Užívateľ podpisom tohto Dodatku č. 1 potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom
spoločnosti SEPS s názvom "Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská
elektrizačná prenosová sústava, a.s." zverejnenom na webovej stránke spoločnosti

SEPS www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty
o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle

Dodatok

č.
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Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

V Bratislave
Za

dňa

.........................

Prevádzkovateľa :

Ing. Peter Dovhun
predseda predstavenstva

V ..........................

dňa

.................... .

Za Užívatera:

Ing. Vladimir Kollár
generálny riaditeľ štátneho podniku

Manan ;uranec, MPA
podpreds~a predstayenstva

Dodatok

č.
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