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DODATOK č. 1 K ZMLUVE O  DODÁVKE ELEKTRICKEJ ENERGIE,  

ZABEZPEČENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE  

A PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU ČÍSLO 52/2022-PR 36022047/1/2022 

 

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

Zmluvné strany 

ODBERATEĽ:    

Obchodné meno:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Sídlo:   Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov  

Právna forma:  štátny podnik 

Registrácia:  v Obchodnom registri OS Bratislava, Oddiel: Pš, Vložka č.: 427/B 

IČO:   36 022 047 

DIČ:   2020066213 

IČ DPH:   SK2020066213 

Odberateľ je platiteľom spotrebnej dane z elektriny s prideleným registračným číslom SK51611300054 a 

evidenčným číslom 606960800020 

Bankové spojenie:  

IBAN:     

Konajúci prostredníctvom: JUDr. Ing. Jozef Krška 

   

(ďalej len „Odberateľ“) 

a 

 

DODÁVATEĽ:   
Obchodné meno:  Stredoslovenská energetika, a.s. 

Sídlo:   Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 

Právna forma:  akciová spoločnosť 

Registrácia:  v Obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10956/L 

IČO:   51 865 467 

DIČ:   2120814575 

IČ DPH:   SK2120814575  

Bankové spojenie:  

IBAN:     

Konajúci prostredníctvom: Ing. Patrik Vicenec – riaditeľ sekcie Predaj B2B zákazníkom 

   Ing. František Starec – regionálny manažér pre B2B zákazníkov 

 

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

I. Preambula  
 

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 31.01.2022 Zmluvu o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie 

elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 52/2022-PR 36022047/1/2022 (ďalej len 

„Zmluva“)  ako výsledok verejnej súťaže nadlimitnej zákazky s názvom: „Dodávka elektrickej energie pre 

potreby SVP, š. p. na roky 2022 - 2024“, vyhlásenej Odberateľom ako verejným obstarávateľom  

1.1.1 v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) a 

1.1.2 v súlade so súťažnými podkladmi verejnej súťaže nadlimitnej zákazky s názvom: „Dodávka 

elektrickej energie pre potreby SVP, š. p. na roky 2022 - 2024“ (ďalej len „Súťažné podklady“) 

a  

1.1.3 v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejneným v Úradnom vestníku 

Európskej únie č. 223/2021 zo dňa 17.11.2021 pod ozn. 2021/S 223-586453. 

 

1.2 Predmetom Zmluvy je v zmysle znenia čl. III bod 3.1 predovšetkým povinnosť Dodávateľa zabezpečovať 

pre Odberateľa združenú dodávku (dodávka a distribúcia) elektrickej energie do OM Odberateľa 

uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy, pričom podľa čl. III bod 3.2.4 a 3.2.5 Zmluvy povinnosť podľa bodu 3.1 

zahŕňa aj: 
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3.2.4 Zabezpečenie cien za distribučné a regulované poplatky stanovené ÚRSO - m. 

3.2.5 Prevzatie zodpovednosti za odchýlku Odberateľa voči Zúčtovateľovi odchýlok aj voči 

Odberateľovi v súlade s Vyhláškou č. 24/2013 Z. z. 

 

1.3 V zmysle znenia čl. VIII bod 8.1 sa zmluvné strany dohodli na cene za 1 MWh elektriny (ďalej aj ako 

„komodita“) vo výške 186,50 EUR na základe cenovej ponuky - Návrhu na plnenie kritérií Dodávateľa zo 

dňa 03.01.2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jej Príloha č. 2 (ďalej len „Cenová ponuka“), 

v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. Dohodnutá cena komodity zahŕňa aj cenu za prevzatie zodpovednosti za odchýlku. 

 

1.4 Dňom 01.01.2022 došlo v dôsledku vydania rozhodnutia ÚRSO č. 0092/2022/E zo dňa 28.12.2021 pre 

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

26, IČO 35 829 141 ako účastníka cenového konania a prevádzkovateľa prenosovej sústavy k takej zmene 

metodiky výpočtu ceny regulačnej elektriny používanej na reguláciu odchýlky v sústave, ktorá naviazala 

cenu regulačnej elektriny na burzovú spotovú cenu elektriny. V dôsledku tejto skutočnosti a v spojení 

s niekoľkonásobným nárastom ceny elektriny na svetových trhoch v priebehu roka 2022, obzvlášť elektriny 

obchodovanej v tzv. spotových obchodoch, došlo k významnému, niekoľkonásobnému  nárastu ceny 

regulačnej elektriny v roku 2022 oproti obdobiu do 31.12.2021. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy svoje 

náklady na reguláciu odchýlky v sústave nákupom regulačnej elektriny následne prenáša vo výške 

určovanej uvedeným cenovým rozhodnutím na dodávateľov elektriny ako subjekty zúčtovania odchýlky 

a tí následne do svojich koncových cien pre odberateľov elektriny. 

 

1.5 Cenová ponuka Dodávateľa vo verejnej súťaži bola pripravovaná v roku 2021 pri zohľadnení  pôvodnej 

fixnej ceny regulačnej elektriny vo výške 132 €/MWh a podaná Odberateľovi v prvý pracovný deň roka 

2022, teda 03.01.2022. Z tohto dôvodu Cenová ponuka nereflektuje následný nárast ceny tejto elektriny 

v dôsledku rozhodnutia ÚRSO od 01.01.2022, nakoľko Dodávateľ nebol účastníkom cenového konania 

v ktorom bolo rozhodnutie ÚRSO vydané. V prípade Dodávateľa tým došlo podľa údajov známych 

k 23.06.2022 k navýšeniu skutočných nákladov na dodávku elektriny do odberných miest v jeho bilančnej 

skupine vo výške 2 Eurá na 1MWh. 

 

1.6 Nakoľko: 

a) Dodávateľ pri príprave Cenovej ponuky a pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemohol 

do ceny komodity zakalkulovať cenu regulačnej elektriny určenej na reguláciu odchýlky 

reflektujúcu aktuálnu metodiku pre jej výpočet, 

b) Dodávateľ pri príprave Cenovej ponuky a pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemohol 

predvídať bezprecedentný nárast ceny elektriny na svetových trhoch v priebehu roka 2022, ktorý 

v spojení so zmenou metodiky pre výpočet ceny regulačnej elektriny spôsobil niekoľkonásobný 

nárast ceny regulačnej elektriny určenej na reguláciu odchýlky, 

c) skutočnosti uvedené pod písm. a) a b) tohto bodu Dodatku č. 1 vyvolávajú na strane Dodávateľa 

navýšenie nákladov ktoré zďaleka presahuje obvyklú mieru podnikateľského rizika ktoré je 

podnikateľ povinný znášať, 

d) pokračovanie dodávky elektriny v zmysle Zmluvy bez navýšenia ceny komodity zodpovedajúceho 

navýšeniu nákladov Dodávateľa na dodávku elektriny popísaného a odôvodneného vyššie by bolo 

v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku, 

e) Dodávateľ oznámil Odberateľovi listom zo dňa 23.06.2022, že je nevyhnutné s účinnosťou od 

01.07.2022 navýšiť cenu komodity dodávanej v zmysle Zmluvy o sumu 2 Eurá za 1MWh 

a uviedol dôvody pre ktoré je toto navýšenie nevyhnutné, 

f) v zmysle znenia § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“) zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú 

zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny 

vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení 

náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny, 

g) v zmysle znenia § 18 ods. 3 písm. b) ZoVO zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 

možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak hodnota všetkých zmien 

je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZoVO a zároveň nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej 

zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, 

h) navýšenie ceny komodity dodávanej v zmysle Zmluvy o sumu 2 Eurá za 1MWh nepredstavuje 

podstatnú zmenu Zmluvy v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 ZoVO, 

i) navýšenie ceny komodity dodávanej v zmysle Zmluvy o sumu 2 Eurá za 1MWh v súlade 

s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) ZoVO predstavuje samo osebe ako aj v spojení s prípadnými 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220801.html#paragraf-5.odsek-2
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inými doterajšími zmenami Zmluvy navýšenie hodnoty Zmluvy o menej než 2% a súčasne menej 

ako je finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZoVO, ktorý je ku dňu podpísania tohto dodatku vo výške 

215.000 EUR bez DPH. 

dohodli sa zmluvné strany na uzavretí tohto dodatku k Zmluve. 

 

II. Predmet dodatku 

 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na znenie ustanovenia čl. VIII. Bod 8.7 Zmluvy sa ustanovenie 

čl. VIII bod 8.1 Zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne: 

 

8.1 Cena za 1 MWh elektriny (ďalej aj ako „komodita“) je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe 

cenovej ponuky - Návrhu na plnenie kritérií Dodávateľa zo dňa 03.01.2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú 

súčasť Zmluvy ako jej Príloha č. 2 (ďalej len „Cenová ponuka“), v súlade so zákonom Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo  výške: 

8.1.1 Cena za komoditu bez DPH:  188,50  EUR 

8.1.2 Slovom:    jednostoosemdesiatosem  eur a päťdesiat centov 

( ďalej len „Cena za komoditu“). 

 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 

zostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenom znení. 

 

III. Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. 

3.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok podlieha zverejneniu podľa 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 a s jej zverejnením týmto súčasne vyjadrujú svoj súhlas. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na okolnosti ktoré viedli k uzavretiu tohto dodatku sa budú riadiť 

ustanoveniami Zmluvy v znení tohto dodatku aj vo vzťahu k obdobiu od 01.07.2022 do jeho účinnosti. 

3.5 Tento dodatok sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky, pričom akékoľvek 

spory medzi Zmluvnými stranami rozhodne príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.  

3.6 Tento dodatok je vyhotovený v slovenskom jazyku v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu. 

Dodávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia dodatku a Odberateľ tri (3) vyhotovenia dodatku. 

3.7 Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením ho 

slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave dňa ......................  

 

Za Odberateľa 

 V Žiline dňa ...................... 

 

Za Dodávateľa 

 

 

JUDr. Ing. Jozef Krška 

generálny riaditeľ 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 

PODNIK, štátny podnik 

 Ing. Patrik Vicenec – riaditeľ sekcie Predaj 

B2B zákazníkom 

Stredoslovenská energetika, a.s. 

 

  Ing. František Starec – regionálny manažér 

pre B2B zákazníkov 

Stredoslovenská energetika, a.s. 

 

 


