č.to-iteoto-Pki
DODATOK č. 14
k Zmluve o využívaní hydroenergetického potenciálu vodného toku
uzatvorenej dňa
ev. č. 152/2007/3 podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, § 78 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
predpisov a § 4 nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb,
výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatnením užívania vôd, v znení Dodatku č. 1 zo dňa
: ev. č. 28/2008/3, Dodatku č. 2 zo dňa
ev. č. 31/2009/3, Dodatku č. 3 zo dňa
ev. č. 49/2010/3, Dodatku č. 4 zo dňa
i ev. č. 84/2010/3, Dodatku č. 5 zo dňa
. ev. č. 1225/2011 -PN, Dodatku č. 6 zo dňa
ev. č. 404/2012-PN, Dodatku č. 7 zo
dňa
ev. č. 67/2013-PN, Dodatku č. 8 zo dňa
ev. č. 87/2014-PN, Dodatku č. 9 zo
dňa
ev. č. 576/2015-PN, Dodatku č. 10 zo dňa
ev. č. 103/2016-PN, Dodatku č.
11 zo dňa
ev. č. 543/2016-PN, Dodatku č. 12 zo dňa
ev. č. 53/2017-PN a
Dodatku č. 13 zo dňa
ev. č. 278/2018-PN
(ďalej len „Dodatok č. 14“)
(Trenčianske Biskupice)
I. Zmluvné strany
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo:
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Právna forma:
štátny podnik
Registrácia:
zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
IČO:
36 022 047
IČDPH:
SK2020066213
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krásku 3/834, 921 80 Piešťany
zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T
Konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepného závodu Piešťany
(ďalej len „Správca vodného toku“ )
a
MVE Trenčín s.r.o
Sídlo:
Trenčianske Biskupice 7051,911 04 Trenčín
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:
zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 27958/R
IČO:
47 062 801
IČ DPH:
SK 2023739289
Bankové spojenie:
IBAN:
Konajúca prostredníctvom: Ing. Stanislav Doktor, konateľ spoločnosti
Bc. Peter Mazanovský, konateľ spoločnosti
Miesto pre zasielanie faktúr: MVE Trenčín s.r.o,, Trenčianske Biskupice 7051
911 04 Trenčín 4
(ďalej len „Využívate!’ “)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

II. Predmet Dodatku č. 14
Zmluvné strany sa v súlade s Článkom VII. bod 2 Zmluvy o využívaní hydroenergetického
potenciálu vodného toku uzatvorenej dňa
ev. č. 152/2007/3 v znení jej Dodatkov č. 1 - č. 13
(ďalej len „Zmluva“) dohodli na Dodatku č. 14, ktorým sa predmetná Zmluva mení a dopĺňa z dôvodu
zmeny cenového rozhodnutia od 01.09.2019 nasledovne:
Pôvodný text Článku II. bod 2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením:
II. Predmet Zmluvy
2. Využívate! sa zaväzuje za využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku správcovi
vodného toku zaplatiť platbu podľa § 78 ods. 3 písm. b) a ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ vodný zákon “) v súlade s § 9 vyhlášky’
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 224/2016 Z. z. z 19júla 2016, ktorou sa ustanovuje cenová
regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania
hydroenergetického potenciálu vodných tokov. Príslušná tarifa pre výpočet výšky platby za využívanie
hydroenergetického potenciálu vodného toku je určená Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví číslo: 0001/2017/V zo dňa 23.09.2016 v spojení s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví číslo: 0012/2019/V zo dňa 14.08.2019. Ostatné podmienky platieb za využívanie
hydroenergetického potenciálu vodného toku sa riadia ustanoveniami tejto Zmluw v zneníjej Dodatkov
č. 1-14.

Pôvodný text Článku V. bod 2 Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením:
V. Platba a platobné podmienky
2. Platba za využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku na vodných stavbách v správe
správcu vodného toku pri inštalovanom výkone väčšom ako 100 kW sa určuje prostredníctvom ceny
mechanickej energie produkovanej pohybom masy vody, a to ako tarify podľa inštalovaného výkonu
vodných elektrární.
Objem dodanej mechanickej energie produkovanej pohybom masy vody v MWh sa podľa Vyhlášky
ÚRSO č. 224/2016 Z. z. z 19.júla 2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody
a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov,
vypočíta z množstva vyrobenej elektriny pri predpokladanej 97 % účinnosti u TGI a 97 % účinnosti u
TG2 energetických zariadení nasledovne:
Dodaná mechanická energia (MWh) = Vyrobená elektrina (MWh) / 0,97................... TGl
Dodaná mechanická energia (MWh) = Vyrobená elektrina (MWh) /0,97................... TG2
Príslušná tarifa pre výpočet platby za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov je
stanovená Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo: 0001/2017/V zo dňa 23.09.2016
v spojení s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo: 0012/2019/V zo dňa 14.08.2019.
ako pevná cena na obdobie od 01.09.2019 do 31.12.2021.
Uvedená pevná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu je súčasne zmluvnými sň-anami
dohodnutou zmluvnou cenou na obdobie od 01.09.2019 do 31.12.2021, a to nasledovne:
pre vodné elektrárne s inštalovaným výkonom:

od 100 kW do 1 000 kW

4,7885 €/MWh bez DPH

Správca vodného toku k uvedenej cene vyúčtuje DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.

III. Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 14 dotknuté, zostávajú nezmenené
v platnosti a účinnosti.
Dodatok č. 14 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Dodatok č. 14 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana prevezme dva
rovnopisy.
Dodatok č. 14 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a
účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Týmto Dodatkom sa
riadia tiež právne vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z predmetu Zmluvy v období od 01.09.2019 do
dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 14.
Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 14 je povinne zverejňovanou súčasťou Zmluvy podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jeho účinnosti je podľa §47a ods.l Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jeho zverejnenie. Zmluvné strany súhlasia so
zverejnením Dodatku č. 14 podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.

V Piešťanoch, dňa

Ing. Jozefína Slezáková
riaditeľka
Odštepného závodu'Piešťany

V Trenčianskych Biskupiciach, dňa

Ing. Stanislav Doktor
konateľ spoločnosti

Bc. Peter MazanoVský
konateľ spoločndšti

