
Číslo Zmluvy Prevádzkovatel'a: 2021-0199-1171510 
Číslo Zmluvy Užívateľa: Z-D-2021-000775-00 

Zmluva o spoločnom postupe pri výstavbe transformácie 
400/110 kV v novej elektrickej stanici Ladce 

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

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zapísaná: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
l BAN: 
SWIFT (BIC): 
Konajúca prostredníctvom: 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach Zmluvy: 

medzi 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
Tatra banka, a.s. 
2620191900/11 oo 
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, vedúci odboru rozvoja PS 

Ďalej len ,Prevádzkovateľ" 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zapísaná: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
l BAN: 
SWIFT (BIC}: 
Konajúca prostredníctvom: 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach Zmluvy: 

a 

Stredoslovenská distribučná, a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8 
010 47 Žilina 
V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
oddiel: Sa, vložka č. 10514/L 
36 442 151 
2022187453 
SK2022187453 
VÚB, a.s., Žilina 
2143550551/0200 
SK44 0200 0000 0021 4355 0551 
SUBASKBX 
Ing. František Čupr, MBA, predseda predstavenstva 
Ing. Roman Hušťava, podpredseda predstavenstva 
Mgr. Miloš Herman, riaditeľ divízie Energetické aktíva 
Mgr. Anna Rechtoríková, riaditeľ divízie Zákaznícke 
služby 

Ďalej len .. Užívateľ" 

Ďalej spolu ako "Zmluvné strany'' 
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Článok I 
PREAMBULA 

1.1 Zmluva sa uzatvára z dôvodu prípravy a realizácie investičného projektu 
Prevádzkovateľa na výstavbu novej elektrickej stanice (ďalej len „ESt“) Ladce 
s transformáciou 400/110 kV.  

1.2 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu s cieľom definovania spoločného postupu pri 
realizácii nových elektroenergetických zariadení a stavebných objektov v novej ESt 
Ladce, potrebných na pripojenie zariadení Užívateľa do prenosovej sústavy 
Prevádzkovateľa a s cieľom koordinácie  súvisiacich rekonštrukcií a úprav existujúcich 
primárnych a sekundárnych zariadení Prevádzkovateľa a Užívateľa, s následným 
záväzkom uzatvorenia novej zmluvy o pripojení do prenosovej sústavy SR (ďalej len 
„ZoP“), resp. dodatku k existujúcej zmluve o pripojení do prenosovej sústavy SR, číslo 
zmluvy Prevádzkovateľa 2016-0460-1171510, číslo zmluvy Užívateľa Z-D-2016-
001629-00 (ďalej len „Dodatok k ZoP “). 

1.3 Prevádzkovateľ je držiteľom povolenia č. 2005E 0137 v platnom znení na prenos 
elektriny na úrovni prenosovej sústavy (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 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike “). 

1.4 Užívateľ je držiteľom povolenia č. 2007E 0260 v platnom znení na distribúciu elektriny 
vydaného ÚRSO a na vymedzenom území prevádzkuje distribučnú sústavu v súlade so 
Zákonom o energetike. 

1.5 Zmluva sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky, najmä ustanoveniami Zákona o energetike a Obchodného zákonníka. Zmluva 
sa ďalej riadi Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a. s., Technickými podmienkami prístupu a pripojenia, 
pravidlami prevádzkovania PS a príslušnými Prevádzkovými inštrukciami 
Prevádzkovateľa (ďalej len „Predpisy Prevádzkovate ľa“), pokiaľ sa Zmluvné strany 
v Zmluve nedohodli inak. 

Článok II 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán spoločne postupovať pri príprave 
a realizácii elektroenergetických zariadení a stavebných objektov Prevádzkovateľa 
a Užívateľa súvisiacich s výstavbou  novej ESt Ladce Prevádzkovateľa podľa 
podmienok tejto Zmluvy a záväzok Zmluvných strán uzatvoriť novú ZoP, resp. Dodatok 
k ZoP v zmysle predmetu plnenia definovaného v tejto Zmluve, a to najneskôr v termíne 
začatia skúšok transformácie 400/110 kV v ESt Ladce. 

2.2 Táto Zmluva upravuje rozsah a podmienky vzájomnej spolupráce Zmluvných strán 
a obsahuje rozhodujúce termíny výstavby a samotný rozsah prác Prevádzkovateľa 
a Užívateľa pri príprave, realizácii a úpravách príslušných elektroenergetických 
a súvisiacich zariadení a stavebných objektov na strane Prevádzkovateľa a Užívateľa, 
nevyhnutných na vybudovanie transformácie 400/110 kV v ESt Ladce a jej pripojenie do 
prenosovej a distribučnej sústavy. 

2.3 Touto Zmluvou sú stanovené základné obchodné a technické podmienky pripojenia 
Užívateľa na výstupné portály R110 kV Prevádzkovateľa v poliach R110 kV v novej ESt 
Ladce. Ostatné technické podmienky pripojenia sú uvedené v Predpisoch 
Prevádzkovateľa. 

2.4 Táto Zmluva upravuje podmienky, za ktorých bude uzatvorená nová ZoP, resp. Dodatok 
k ZoP a definuje niektoré náležitosti novej ZoP, resp. Dodatku k ZoP. 
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Článok III 
ROZSAH SPOLUPRÁCE, POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

3.1 Na vybudovaní nových elektroenergetických a súvisiacich zariadení a stavebných 
objektov rozvodne 400 kV (ďalej len „R400 kV“), rozvodne 110 kV (ďalej len „R110 kV“) 
a transformácie 400/110 kV Prevádzkovateľa v ESt Ladce, úpravách a rekonštrukciách 
existujúcich elektroenergetických a súvisiacich zariadení a stavebných objektov 
Užívateľa v R110 kV v ESt Považská Bystrica a VE Ladce a na ich pripojení do R110 kV 
v ESt Ladce Prevádzkovateľa, sa budú podieľať obidve Zmluvné strany v rozsahu 
dohodnutom v zmysle bodov 3.3 a 3.4 tejto Zmluvy.   

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že si poskytnú súčinnosť pri inžinierskych a projektových 
činnostiach, a že všetky stupne projektových dokumentácií vypracovaných v súvislosti 
s plnením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, budú navzájom zosúladené 
a odsúhlasené, pričom žiadna časť zariadení podľa tejto Zmluvy sa nezačne realizovať 
pred vzájomným odsúhlasením príslušnej projektovej dokumentácie Užívateľom 
a Prevádzkovateľom. 

3.3 Prevádzkovateľ je povinný vybudovať nové zariadenia a stavebné objekty v novej ESt 
Ladce v termíne uvedenom v článku IV. tejto Zmluvy, v nasledovnom rozsahu: 

3.3.1 vonkajšia R400 kV, vybudovaná ako jednoradová s jedným vypínačom na pole, 
s dvomi systémami hlavných prípojníc a s jedným systémom pomocnej 
prípojnice a pozostávajúca zo šiestich polí, s priestorovou rezervou pre budúce 
pripojenie nových vedení; 

3.3.2 transformácia 400/110 kV realizovaná dvoma autotransformátormi 400/110 kV,  
každý s inštalovaným výkonom 350 MVA (ďalej len „T401, T402“); základné 
technické parametre T401 a T402 sú uvedené v prílohe č.3 tejto Zmluvy. 

3.3.3 vonkajšia R110 kV vybudovaná ako jednoradová s jedným vypínačom na pole, 
s troma systémami hlavných prípojníc a s jedným systémom pomocnej prípojnice 
a  pozostávajúca z jedenástich polí; 

3.3.4 dve vonkajšie R33 kV pre vyvedenie terciárneho vinutia T401, T402 
s priestorovou rezervou pre budúce pripojenie kompenzačných tlmiviek; 

3.3.5 stavebné objekty a zariadenia sekundárnej techniky; 

3.3.6 výstavba dvoch prívodných 400 kV vedení z miesta rozpojenia existujúceho 
vedenia V495 Bošáca - Varín v danej lokalite k vstupným portálom vývodových 
polí R400 kV v novej ESt Ladce Prevádzkovateľa a úpravy v zariadeniach 
sekundárnej techniky v ESt Bošáca a ESt Varín, vyvolané zaslučkovaním 
vedenia V495 do R400 kV ESt Ladce;  

3.4 Užívateľ je povinný vybudovať a inštalovať nové elektroenergetické a súvisiace 
zariadenia a príslušné stavebné objekty súvisiace s výstavbou novej ESt Ladce 
a vykonať príslušné úpravy na súvisiacich existujúcich zariadeniach Užívateľa 
v termínoch uvedených v článku IV. tejto Zmluvy, v nasledovnom rozsahu: 

3.4.1 vybudovať dve nové 110 kV vedenia na prepojenie novej R110 kV 
Prevádzkovateľa v novej ESt Ladce a existujúcej R110 kV VE Ladce Užívateľa, 
a v prípade potreby vykonať príslušné úpravy na súvisiacich existujúcich 
zariadeniach Užívateľa v R110 kV vo VE Ladce; 

3.4.2 vybudovať úseky 110 kV vedení na prepojenie novej R110 kV ESt Ladce 
Prevádzkovateľa a existujúcej R110 kV Považská Bystrica Užívateľa:  

- dve 110 kV vedenia v úseku medzi dvojitým 220 kV vedením V270/V275 
Prevádzkovateľa (predpoklad p.b.č. 48) a vývodovým portálom v R110 kV 
v novej ESt Ladce, 
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- dve 110 kV vedenia v úseku medzi p.b.č. 1 dvojitého 220 kV vedenia 
V270/275 a 110 kV prívodnými vedeniami k poľu č. 09 a č. 21 v R110 kV 
Užívateľa v ESt Považská Bystrica. V prípade potreby vykonať nevyhnutné 
úpravy v R110 kV Užívateľa v ESt Považská Bystrica pre pripojenie dvoch 
110 kV vedení od p.b.č. 1 dvojitého 220 kV vedenia V270/275 zo smeru ESt 
Ladce. V prípade potreby sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť maximálnu 
súčinnosť pre výstavbu nového podperného bodu v ESt Považská Bystrica 
za účelom vybudovania prepoja medzi p.b.č 1 dvojitého vedenia V270/275 
a vývodovými poľami 110 kV vedení Užívateľa 7007 a 7008 (prepojovacie 
vedenia v ESt Považská Bystrica medzi transformáciou 220/110 kV 
Prevádzkovateľa a R 110 kV Užívateľa) aj v prípade, že bude potrebné pre 
tento nový podperný bod využiť pozemok Prevádzkovateľa. 

3.5 Principiálna prehľadová schéma prenosu v novej ESt Ladce tvorí prílohu č.1 tejto 
Zmluvy. Konečná schéma zapojenia v ESt Ladce bude stanovená v ďalších stupňoch 
projektovej dokumentácie Prevádzkovateľa. 

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

3.7 Všetky stavebné objekty a elektroenergetické zariadenia vybudované podľa bodu 3.3, 
budú v správe a majetku Prevádzkovateľa. 

3.8 Všetky stavebné objekty a elektroenergetické zariadenia vybudované podľa bodu 3.3, 
okrem stavebných objektov a elektroenergetických zariadení vybudovaných podľa bodu 
3.3.3, budú dispečersky riadené a ovládané dispečingom Prevádzkovateľa v súlade 
s platným Dispečerským poriadkom. Stavebné objekty a elektroenergetické zariadenia 
vybudované podľa bodu 3.3.3, budú v súlade s Dispečerským poriadkom dispečersky 
riadené dispečingom Užívateľa a dispečersky ovládané dispečingom Prevádzkovateľa. 

3.9 Všetky stavebné objekty a elektroenergetické zariadenia, vybudované podľa bodu 3.4 
budú v majetku Užívateľa. 

3.10 Všetky stavebné objekty a elektroenergetické zariadenia vybudované podľa bodu 3.4 
budú dispečersky riadené a ovládané dispečingom Užívateľa v súlade s platným 
Dispečerským poriadkom. 

Článok IV 
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN PRI INVESTI ČNEJ ČINNOSTI, ORGANIZÁCIA 

A ROZHODUJÚCE TERMÍNY VÝSTAVBY 

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

4.1.1 Prevádzkovateľ vybuduje stavebné objekty a zariadenia v zmysle bodu 3.3 tejto 
Zmluvy a uvedie ich do prevádzky najneskôr 31.1.2028,  

4.1.2 Užívateľ vybuduje, zdemontuje a upraví stavebné objekty a zariadenia v zmysle 
bodov 3.4. tejto Zmluvy a uvedie ich do  prevádzky najneskôr 31.1.2028. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pri spustení prvého transformátora 400/110kV 
Prevádzkovateľa do prevádzky uvedie Užívateľ do prevádzky zariadenia podľa bodu 
3.4.1. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pri spustení druhého transformátora 400/110kV 
Prevádzkovateľa do prevádzky uvedie Užívateľ do prevádzky zariadenia podľa bodu 
3.4.2. 
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4.4 Konkrétny postup a časový harmonogram výstavby na strane Prevádzkovateľa 
a Užívateľa bude stanovený v príslušnej projektovej dokumentácii a podlieha 
vzájomnému odsúhlaseniu. V prípade nepredvídaných udalostí alebo iných súvislosti 
bude konkrétny postup riešený dodatkom ku Zmluve po predchádzajúcom vzájomnom 
odsúhlasení oboch Zmluvných strán. 

4.5 Užívateľ sa zaväzuje odkúpiť od Prevádzkovateľa dvojité 220 kV vedenie V270/275 
v úseku od p.b.č.1 po p.b.č. 48 (predpokladaný p.b.) vrátane (ďalej len „Predmetné 
vedenie “), v termíne najneskôr 31.01.2028. Tento záväzok Zmluvných strán predstavuje 
zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej je kúpa Predmetného vedenia. 
Konečný rozsah odkúpenej časti 220 kV vedenia V270/275 bude stanovený v ďalších 
stupňoch projektovej dokumentácie Užívateľa. 

4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť najneskôr do 31.01.2028 kúpnu zmluvu podľa ust. 
§ 588 a nasl. zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Kúpna zmluva “). Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena Predmetného 
vedenia bude vo výške s0tanovenej znaleckým posudkom, odsúhlaseným Zmluvnými 
stranami. Vypracovanie znaleckého posudku zabezpečí na svoje náklady 
Prevádzkovateľ u  znalca určeného na základe vzájomnej dohody s Užívateľom 
a následne predloží znalecký posudok na schválenie Užívateľovi. Znalcovi bude pred 
vypracovaním znaleckého posudku poskytnutý znalecký posudok zo dňa 31.5.2020 
podľa bodu 4.7.2. Zmluvy, pričom znalec aplikuje pri stanovení kúpnej ceny 
Predmetného vedenia rovnakú metodiku, aká bola použitá pri stanovení hodnoty 
Predmetného vedenia v prípade znaleckého posudku zo dňa 31.5.2020. V prípade, že 
Užívateľ nebude so závermi predloženého znaleckého posudku súhlasiť, zabezpečí 
vypracovanie nového znaleckého posudku na vlastné náklady, ktorý predloží na 
schválenie Prevádzkovateľovi. Zmluvné strany sa následne na spoločnom rokovaní 
dohodnú na kúpnej cene vychádzajúc zo záverov znaleckých posudkov.  

4.7 Prevádzkovateľ sa zaväzuje v lehote do 31.12.2021: 

4.7.1 zabezpečiť na svoje náklady bez nároku na ich náhradu Užívateľom 
vypracovanie a úradné overenie geometrického plánu na zameranie 
Predmetného vedenia a vypracovanie pozdĺžneho profilu, a takýto geometrický 
plán (vrátane elektronickej podoby – vektorový formát, napr. dgn) doručiť 
Užívateľovi; 

4.7.2 poskytnúť Užívateľovi znalecký posudok zo dňa 31.5.2020, ktorého predmetom 
je stanovenie všeobecnej hodnoty Predmetného vedenia. Tento znalecký 
posudok má len informatívnu hodnotu a neslúži na stanovenie kúpnej ceny za 
Predmetné vedenie podľa bodu 4.8.2. 

4.8 Na účel uzavretia Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ najneskôr v lehote 120 kalendárnych 
dní pred uvedením zariadení do prevádzky v zmysle bodu 4.1.1, resp. 4.1.2 tejto Zmluvy 
povinný: 

4.8.1 spracovať návrh Kúpnej zmluvy a doručiť ho Užívateľovi na pripomienkovanie; 

4.8.2 doručiť Užívateľovi výzvu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Prílohou výzvy na 
uzatvorenie Kúpnej zmluvy bude v 2 vyhotoveniach originál geometrického plánu 
a v 2 vyhotoveniach originál znaleckého posudku v zmysle bodu 4.6 Zmluvy, 
stanovujúci hodnotu Predmetného vedenia k času predaja.  

4.9 Prevádzkovateľ bude bezodkladne informovať Užívateľa o neplánovaných nákladoch, 
vynaložených na udržanie Predmetného vedenia v prevádzky schopnom stave, ktoré by 
mohli výrazne navýšiť hodnotu Predmetného vedenia Prevádzkovateľ sa zároveň 
zaväzuje do času nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy vynaložiť len nevyhnutné 
a štandardné náklady potrebné z technického hľadiska na zabezpečenie riadnej 
a spoľahlivej prevádzky a údržby Predmetného vedenia. 
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4.10 K predĺženiu termínov uvedených v bode 4.1.1 a 4.1.2 tejto Zmluvy môže dôjsť z dôvodu 
procesných prieťahov počas procesu verejného obstarávania na strane 
Prevádzkovateľa a Užívateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj z dôvodu 
procesných prieťahov počas získavania potrebných povolení, rozhodnutí, stanovísk 
alebo súhlasov (v prípade Užívateľa sa môže jednať napríklad o prieťahy pri získavaní 
potrebnej dokumentácie na majetkoprávne vysporiadanie a realizáciu činností 
súvisiacich s plnením povinností podľa bodu 3.4 Zmluvy), a to o čas trvania takýchto 
prieťahov. V prípade nedodržania termínov uvedených v bode 4.1.1. a 4.1.2. tejto 
Zmluvy, z dôvodov a v rozsahu podľa tohto bodu Zmluvy, nie je Zmluvná strana, ktorej 
sa nedodržanie termínu týka, povinná hradiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu 
v zmysle čl. IX tejto Zmluvy.  

4.11 Prevádzkovateľ umožní v ESt Ladce a  R220 kV v ESt Považská Bystrica počas 
výstavby zariadení Užívateľa všetky práce spojené s realizáciou činností Užívateľa 
v zmysle bodov 3.4; tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa a Užívateľa 
zabezpečiť si vopred právo umiestniť 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 časť umiestnená 
na nehnuteľnostiach alebo stavbách druhej Zmluvnej strany). 

4.12 Užívateľ berie podpisom tejto Zmluvy na vedomie, že: 

a) R110 kV Ladce Prevádzkovateľa bude slúžiť výlučne na vyvedenie výkonu 
z transformátorov 400/110 kV Prevádzkovateľa do miest pripojenia Užívateľa v ESt 
Ladce. 

b) Prevádzkovateľ neumožní Užívateľovi vykonávanie distribúcie elektriny cez svoju 
R110 kV Ladce Prevádzkovateľa. 

c) R110 kV Ladce Prevádzkovateľa bude prevádzkovaná v základnom stave 
s rozpojeným spínačom v poli č.6 tak, že jeden transformátor a vedenia 110 kV 
smerom na Považskú Bystricu budú pripojené do jednej časti R110 kV a druhý 
transformátor a vedenia 110 kV smerom na VE Ladce budú pripojené do druhej časti 
R110 kV. 

d) ak bude Užívateľ v budúcnosti požadovať využívanie R110 kV Ladce 
Prevádzkovateľa na účel distribúcie elektriny, vyzve Prevádzkovateľa v tejto veci na 
rokovanie s cieľom dohodnúť technické a ekonomické podmienky takejto prevádzky. 

Článok V. 
FINANČNÉ ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN 

5.1 Prevádzkovateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo vybuduje nové zariadenia 
a stavebné objekty v zmysle bodu 3.3. 

5.2 Užívateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo vybuduje nové zariadenia a stavebné 
objekty, odstráni existujúce zariadenia a stavebné objekty Užívateľa a zrealizuje úpravy 
a rekonštrukcie na existujúcich zariadeniach Užívateľa v zmysle bodu 3.4. 

5.3 Prevádzkovateľ si nebude u Užívateľa nárokovať úhradu podielu na nákladoch 
vyvolaných u Prevádzkovateľa podľa Predpisov Prevádzkovateľa za pripojenie zariadení 
Užívateľa do PS v ESt Ladce, resp. akýkoľvek iný poplatok súvisiaci s pripojením 
zariadení Užívateľa do PS v ESt Ladce. 

Článok VI 
VLASTNÍCTVO ELEKTROENERGETICKÝCH ZARIADENÍ A MAJETK OVÉ HRANICE 

6.1. Majetkové hranice medzi Zariadeniami Prevádzkovateľa a Užívateľa budú na kotevných 
izolátorových závesoch pre ukotvenie vodičov vedení V7007, V7008, V7011 a V7012 
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Užívateľa na vývodové portály polí v R110 kV ESt Ladce Prevádzkovateľa, ku ktorým 
budú pripojovacími lanovými prepojeniami pripojené vonkajšie rozvodné zariadenia 
v poliach R110 kV Prevádzkovateľa. Kotevné izolátorové závesy pre ukotvenie vodičov 
vedení V7007, V7008, V7011 a V7012 Užívateľa budú vo vlastníctve Užívateľa a lanové 
prepojenia od vonkajších rozvodných zariadení v poliach R110 kV Prevádzkovateľa ku 
kotevným svorkám vedení V7007, V7008, V7011 a V7012 Užívateľa, budú vo 
vlastníctve Prevádzkovateľa.  

6.2. Ďalšími majetkovými hranicami medzi Zariadeniami Prevádzkovateľa a Užívateľa budú 
mechanické úchytné prvky na pripevnenie kotevných častí izolátorových závesov vedení 
V7007, V7008, V7011 a V7012 a zemných lán Užívateľa na príslušných portáloch 
vonkajších rozvodných zariadení v poliach R110 kV Prevádzkovateľa, pričom úchytné 
prvky budú vo vlastníctve Užívateľa a vývodové portály budú vo vlastníctve 
Prevádzkovateľa. 

6.3. Majetkové hranice medzi zariadeniami Prevádzkovateľa a zariadeniami Užívateľa budú, 
podľa odsúhlasenej príslušnej časti realizačnej dokumentácie, detailne vymedzené 
v ZoP, resp. v Dodatku k ZoP.  

Článok VII 
MERANIE V MIESTE PRIPOJENIA 

7.1 Obchodné meranie v miestach pripojenia Užívateľa k zariadeniam 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 riadi príslušnými 
Predpismi Prevádzkovateľa a podlieha vzájomnému písomnému odsúhlaseniu oboma 
Zmluvnými stranami. 

7.2 Prístrojové transformátory prúdu a napätia, resp. kombinované prístrojové 
transformátory (ďalej len „PT“) pre meracie súpravy systému obchodného merania budú 
umiestnené v blízkosti vývodových polí vedení 110 kV Užívateľa v R110 kV 
Prevádzkovateľa a budú vo vlastníctve Prevádzkovateľa. Tieto PT budú určenými 
meradlami v zmysle zákona č.  157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o metrológii “). Za 
dodržanie povinností vyplývajúcich zo Zákona o metrológii zodpovedá Prevádzkovateľ. 
Základné technické parametre PT sú uvedené v prílohe č. 4 tejto Zmluvy.  

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

7.4 Pred uvedením zariadení obchodného merania a merania v riadiacom a informačnom 
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 overenie 
funkčnosti vykonáva každá Zmluvná strana v rozsahu svojich zariadení. 

Článok VIII 
ELEKTRICKÉ OCHRANY  

8.1 Nastavenie ochrán Prevádzkovateľa, chrániacich priamo alebo záložne zariadenia 
Užívateľa a nastavenie ochrán Užívateľa, chrániacich priamo alebo záložne zariadenia 
Prevádzkovateľa, budú zmluvne dohodnuté v budúcej ZoP, resp. v Dodatku k ZoP. 

8.2 Typy a počet ochrán Prevádzkovateľa, chrániacich priamo alebo záložne zariadenia 
Užívateľa a typy a počet ochrán Užívateľa, chrániacich priamo alebo záložne zariadenia 
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Prevádzkovateľa budú uvedené v odsúhlasených príslušných častiach realizačnej 
dokumentácie, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. 

8.3 Pred uvedením ochrán a zariadení RIS 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. 
ZMLUVNÉ POKUTY  

9.1 Ak Užívateľ nebude z akýchkoľvek dôvodov pripravený na pripojenie zariadení  
Užívateľa do PS v ESt Ladce v lehote uvedenej v bode 4.1.2 tejto Zmluvy, je povinný 
bezodkladne písomne informovať Prevádzkovateľa o vzniknutej situácii.  

9.2 Ak Užívateľ svojim zavinením nezabezpečí realizáciu zariadení v zmysle bodu 3.4 tejto 
Zmluvy do 28.02.2028, je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť si u Užívateľa zmluvnú 
pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý deň omeškania, najviac však vo výške 
500 000,- EUR (slovom „päťstotisíc eur“). Zmluvná pokuta bude uhradená na základe 
faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Tým nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na 
náhradu škody v zmysle §373 a nasl. Obchodného zákonníka a Prevádzkovateľ je 
oprávnený požadovať náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu. 

9.3 Splatnosť faktúry zmluvnej pokuty v zmysle bodu 9.2 tejto Zmluvy, vystavenej 
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 faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň 
pracovného pokoja, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. 

9.4 Ak Prevádzkovateľ nebude z akýchkoľvek dôvodov pripravený na pripojenie zariadení 
Užívateľa do PS v ESt Ladce v lehote uvedenej v bode 4.1.1 tejto Zmluvy, je povinný 
bezodkladne písomne informovať Užívateľa o vzniknutej situácii formou Oznámenia 
o meškaní.  

9.5 Ak Prevádzkovateľ nezabezpečí realizáciu elektroenergetických zariadení v zmysle 
bodov 3.3 tejto Zmluvy do 28.02.2028, je Užívateľ oprávnený uplatniť si 
u Prevádzkovateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý deň omeškania, 
najviac však vo výške 500 000,- EUR (slovom „päťstotisíc eur“). Zmluvná pokuta bude 
uhradená na základe faktúry vystavenej Užívateľom. Tým nie je dotknutý nárok 
Užívateľa na náhradu škody v zmysle §373 a nasl. Obchodného zákonníka a Užívateľ 
je oprávnený požadovať náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu. 

9.6 Splatnosť faktúry zmluvnej pokuty v zmysle bodu 9.5 Zmluvy, vystavenej Užívateľom, je 
30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Prevádzkovateľovi. Za deň úhrady sa 
považuje deň, kedy je celá fakturovaná suma pripísaná na účet Užívateľa. Ak deň 
splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, dňom 
splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. 

9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde k omeškaniu niektorej Zmluvnej strany s plnením 
povinností uvedených v bode 3.3 alebo v bode 3.4 tejto Zmluvy v dôsledku okolností 
vylučujúcich zodpovednosť (§ 374 Obchodného zákonníka) alebo z dôvodu prieťahov 
uvedených v bode 4.10 tejto Zmluvy, nie je Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní 
s plnením takejto povinnosti, povinná uhradiť zmluvnú pokutu dohodnutú medzi 
Zmluvnými stranami pre takýto prípad. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že o dobu 
trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť a dobu prieťahov uvedených v bode 4.10 
tejto Zmluvy  sa predlžuje doba, v ktorej sú Zmluvné strany povinné v zmysle bodu 4.1 
tejto Zmluvy splniť povinnosti, uvedené v bode  3.3 alebo 3.4 tejto Zmluvy. O túto dobu 
sa zároveň predlžuje aj termín stanovený Zmluvnými stranami v bodoch 9.2 a 9.5 tejto 
Zmluvy. 
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Článok X 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 

10.2 Zmluva nenahrádza existujúcu ZoP do prenosovej sústavy pre miesto pripojenia 
Užívateľa v ESt Považská Bystrica. Uzatvorenie novej ZoP, resp. Dodatku k ZoP 
v zmysle platnej legislatívy ešte pred samotným novým pripojením Užívateľa v ESt 
Ladce, je nevyhnutnou podmienkou pre nové pripojenie Užívateľa do PS v ESt Ladce.  

10.3 Užívateľ musí požiadať Prevádzkovateľa o uzatvorenie novej ZoP, resp. Dodatku k ZoP 
v lehote minimálne 6 mesiacov pred uvedením zariadení do prevádzky v zmysle bodu 
4.1, resp. 4.2 tejto Zmluvy. 

10.4 Novou ZoP, resp. Dodatkom k ZoP bude z dôvodu ukončenia prevádzky R220 kV  
Prevádzkovateľa v ESt Považská Bystrica, zrušené existujúce miesto pripojenia 
Užívateľa do PS v R220 kV ESt Považská Bystrica, 

10.5 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že hodnoty Technického dimenzovania pripojenia 
a Kapacity pripojenia Užívateľa do PS v ESt Ladce stanoví Užívateľovi v novej ZoP, 
resp. v Dodatku k ZoP, a to na základe v tom čase platnej metodiky pre stanovenie 
uvedených parametrov, uvedenej v Technických podmienkach prístupu a pripojenia, 
pravidlách prevádzkovania prenosovej sústavy, pričom Užívateľovi v súvislosti 
s uzatvorením novej ZoP a pripojením zariadení Užívateľa do PS v ESt Ladce 
poplatková povinnosť nevznikne. 

10.6 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 III Zmluvy. V prípade, že niektorá zo Zmluvných strán zistí, 
že nemôže dodržať termíny uvedené v Článku IV tejto Zmluvy, je povinná o tom písomne 
informovať druhú Zmluvnú stranu, a to osobu oprávnenú rokovať vo veciach Zmluvy, bez 
zbytočného odkladu. Ak by z dôvodov uvedených v bode 4.10 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. 

10.7 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. 

10.8 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o obsahu Zmluvy pred tretími 
stranami, s výnimkou zákonných okolností, ukladajúcich porušenie mlčanlivosti alebo 
poskytnutia takýchto informácií ovládajúcej alebo ovládanej osobe zmluvnej strany, 
pričom však záväzok mlčanlivosti platí aj na ovládajúcu, resp. ovládanú osobu, 
a v prípade písomného súhlasu druhej strany. 

10.9 Táto Zmluva, spolu s jej prílohami, predstavuje celú dohodu medzi Zmluvnými stranami 
a nahrádza všetky predchádzajúce ústne a písomné dohody alebo dojednania medzi 
Zmluvnými stranami v predmetnej záležitosti. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len 
písomnou dohodou Zmluvných strán.  

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

10.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky 



a faktúry vyplýva z § Sa a Sb zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) 

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 10.12 tejto Zmluvy. 

1 0.12S poukazom na skutočnosť, že v rámci predmetu Zmluvy môže dochádzať k spracúvaniu 

osobných údajov dotknutých osôb, Zmluvné strany sú povinné pri plnení Zmluvy 

postupovať tak, aby plnenie bolo plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných 

údajov, ktoré ukladajú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

z 27. aprila 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vornom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a o plnení niektorých zákonov (spolu ďalej len ,.Legislatíva o ochrane osobných 

údajov") v znení ich prípadných neskorších zmien. Zmluvné strany sú povinné pri plnení 

Zmluvy postupovať tak, aby najmä, avšak nielen, obsahovalo účinné bezpečnostné, 

technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cierom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň 

bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných 

údajov. 

10.13 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

dostane po dve vyhotovenia. 

1 0.140be zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že túto Zmluvu neuzatvárajú za 

nevýhodných podmienok, že ustanoveniam tejto Zmluvy porozumeli , tieto vyjadrujú ich 

slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť . 

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy: 

Priloha č . 1 - Principiálna prehľadová schéma prenosu v novej ESt Ladce 

Príloha č. 2- Návrh umiestnenia ESt Ladce a dotknutých vede nf 400kV a 11 OkV 

Príloha č. 3- Základné technické parametre transformátorov T401 a T402 

Príloha č. 4 - Základné technické parametre PT predsunutých pred vývodové polia 
na 11 O kV vedenia v blízkosti R11 O ESt Ladce 

Príloha č. 5 - Znalecký posudok zo dňa 31 .05.2020, ktorého predmetom je všeobecné 

stanovenie hodnoty Predmetného vedenia 

V Bratislave dňa ....... 

Za Prevádzkovatera: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

V Žiline dňa ............. ... .. ........ .. .. .. 

Za Užívateľa: 

Ing. František Čupr, MBA 
predseda predstavenstva 

Ing. Roman Hušťava 
podpredseda predstavenstva 
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