
Číslo zmluvy SEPS: 2020-0385-1166430/01 
Číslo zmluvy ZSD: 

1. 

1.1 

Dodatok č. 1 k zmluve o podmienkach spoločného užívania ESt 
Pod. Biskupice 

uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 
(ďalej len "Dodatok č. 1 ") 

Zmluvné strany 

Obchodné meno: 

štatutárny zástupca: 

Osoby oprávnené 

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

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

k podpísaniu zmluvy: Ing. Miloš Karas -vedúci úseku riadenia investícií, na základe 
poverenia 00407-URI-POIN zo dňa 13.04.2021 

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

Zapísaný: 

(ďalej len "ZSD") 

Ing. Xénia Albertová- vedúca riadenia vlastníckych vzťahov, , 
na základe poverenia 00407-URI-POIN zo dňa 13.04.2021 

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

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
Oddiel Sa, Vložka číslo 3879/B 

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

Zastúpený: Ing. Jaroslav Vach, MBA, vrchný riaditel' úseku ekonomiky 
Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditel' sekcie správy majetku 

Zástupca na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditeľ sekcie správy majetku 
b) technických: Ing. Matej Apalovič, vedúci odboru SMa HS 

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

Tatra banka, a.s. Bratislava 
2620191900/11 oo 
35 829141 
2020261342 
SK2020261342 
SK 30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. , oddiel Sa, 
vložka číslo 2906/B 

( ďalej len .SEPS" ) 

(ďalej spoločne aj ako .zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako .zmluvná strana") 
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Preambula 

Dňa 17.12.2020 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o podmienkach 
spoločného užívania ESt Pod. Biskupice ev.č . 2020-0385-1166430 (ďalej len "Zmluva"), 
predmetom ktorej je umožnenie spoločného užívania majetku za určených podmienok a 
úhrada odplaty stanovenej spôsobom a vo výške pomernej časti nákladov spojených so 
zabezpečením prevádzky a údržby spoluužívaného majetku. 

2.2 Nakol'ko Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú , do 31.12.2021, a potreba spoločného 
užívania majetku v rozsahu dohodnutom v Zmluve pretrváva, dohodli sa zmluvné strany 
na uzatvorení tohto Dodatku č. 1. 

3. Predmet Dodatku č. 1 

3.1. Týmto Dodatkom č. 1 sa nahrádza znenie čl. 6 ods. 6.1 novým znením v plnom rozsahu 
nasledovne: 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
od 1.1 .2021 . Uzatvára sa na dobu neurčitú . 

3.2. Týmto Dodatkom č. 1 sa ruší znenie čl. 6 ods. 6.2.1. Zmluvy v plnom rozsahu. 

4. Záverečné ustanovenia 

4.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami. 

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté zostávajú nezmenené 
v platnosti. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 a daňové doklady súvisiace s Dodatkom č. 

1 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. 

4.4 Dodatok č. 1 je vypracovaný v 4 rovnopisoch, z ktorých ZSD obdrží dve vyhotovenia 
a SEPS dve vyhotovenia. 

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento 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 vlastnoručné 
podpisy. 

4.6 ZSD podpisom tohto Dodatku č. 1 potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom 
spo ločnosti 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 
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, 
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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 : ...................... .. ........ .. 

Za SEPS: 

Ing. Jaroslav Vach, MBA. 
vrchný riaditeľ úseku ekonomiky 

\ 

Ing. Remo Cicutto 
výkonný riaditeľ sekcie správy majetku 

V Bratislave, dňa: ..... 

Za ZSD.: 

~Mil; Karas 
vedúci úseku riadenia investícií, 
na základe poverenia 00407-URI-
POIN zo dňa 13.04.2021 

Ing. Xénia Albertová 
vedúca riadenia vlastníckych vzťahov, 
na základe poverenia 00407-URI
POIN zo dňa 13.04.2021 
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