Číslo Zmluvy Dodávateľa:
Číslo Zmluvy Prevádzkovateľ PS:

Zmluva
o dodávke regulačnej elektriny
(ďalej len „Zmluva“)
medzi

Obchodné meno:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu XXX, Oddiel:XXX, Vložka
XXX
(ďalej len „Dodávateľ“)
a

Obchodné meno:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava 824 84, SR
totožné so sídlom
35 829 141
2020261342
SK2020261342
Ing. Peter Adamec, predseda Predstavenstva
Ing. Štefan Lovas, podpredseda Predstavenstva
TATRA BANKA Bratislava
2629768390/1100
SK37 1100 0000 0026 2976 8390

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 2906/B
(ďalej len „Prevádzkovateľ PS“)

Článok I
Preambula
1) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „Prevádzkovateľ PS“) je
držiteľom povolenia na prenos elektriny na úrovni Prenosovej sústavy Slovenskej
republiky (ďalej len PS SR) v zmysle Zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Prevádzkovateľ PS zabezpečuje v súlade
s ustanoveniami tohoto Zákona prevádzkovanie PS podľa Technických podmienok pre
riadenie prevádzky Elektrizačnej sústavy SR (ďalej len „Technické podmienky“),
v súlade so všeobecne záväznými predpismi a s medzinárodnými záväzkami a štandardmi,
ktoré vyplývajú z členstva v UCTE. Prevádzkovateľ PS tak zabezpečuje bezpečné
a spoľahlivé prevádzkovanie elektrizačnej sústavy SR (ďalej len „ES SR“), pri
dodržiavaní podmienok a štandardov, ktoré prijala Slovenská republika pri prepojení ES
SR s UCTE a pravidiel medzinárodnej spolupráce. Tieto činnosti zabezpečované zo strany
Prevádzkovateľa PS sú činnosťami regulovanými Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví (ďalej len „ÚRSO“).
2) Táto Zmluva sa riadi najmä ustanoveniami Zákona, Zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka,
príslušnými vyhláškami, Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 a platnými
Rozhodnutiami ÚRSO. Ďalej Prevádzkovým poriadkom SEPS, a. s., Technickými
podmienkami pre pripojenie, prístup, a prevádzkovanie prenosovej sústavy (v zmysle § 17
ods. 5) Zákona 656/2004 Z. z. o energetike) a Pravidlami prevádzky DAMAS (ďalej len
„Predpisy Prevádzkovateľa PS“).
3) Terminológia a odborné pojmy používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona,
Vyhlášok MH SR, Rozhodnutí ÚRSO, Prevádzkového poriadku SEPS, a.s. (ďalej len
„Prevádzkový poriadok“) a Technickými podmienkami pre pripojenie, prístup
a prevádzkovanie prenosovej sústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Technické
podmienky SEPS, a.s.“) a Pravidlami prevádzky DAMAS.
4) Ku dňu platnosti tejto Zmluvy uzatvorili zmluvné strany Rámcovú zmluvu o poskytovaní
podporných služieb (ďalej len „Zmluva na PpS“).

Článok II
Predmet Zmluvy
1) Predmetom tejto Zmluvy je obstaranie regulačnej elektriny pri aktivácií podporných
služieb (ďalej len „PpS“). Regulačná elektrina je elektrina, ktorá je obstaraná
Prevádzkovateľom PS na zabezpečenie vyrovnania nerovnováhy sústavy a na
zabezpečenie rovnováhy dopytu a ponuky na trhu s elektrinou v reálnom čase.
2) Regulačnú elektrinu obstaráva Prevádzkovateľ PS od Dodávateľa tak, aby bola dosiahnutá
minimalizácia nákladov na pokrytie odchýlky salda ES SR pri rešpektovaní prevádzkovej
situácie, zabezpečení maximálnej úrovne spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky ES SR.
3) Prevádzkovateľ PS podľa podmienok tejto Zmluvy obstaráva od Dodávateľa regulačnú
elektrinu a za túto regulačnú elektrinu je povinný zaplatiť podľa podmienok tejto Zmluvy.
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Článok III
Spôsob zabezpečenia a aktivácia regulačnej elektriny
1) Regulačná elektrina zo zariadení poskytujúcich podporné služby je obstaraná na základe
aktivácie týchto PpS. Aktivácia sa realizuje riadiacimi signálmi RIS SED alebo príkazmi
dispečera. Regulačná elektrina je obstaraná v rozsahu týchto signálov alebo príkazov.
2) Obstaranie regulačnej elektriny je výsledkom využitia PpS, ktoré poskytuje Dodávateľ
Prevádzkovateľovi PS na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na
dodržanie kvality obstarania elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti PS.
3) Regulačná elektrina je aktivovaná zo strany Prevádzkovateľa PS na základe okamžitých
technických parametrov ES SR. Vplyv regulačnej elektriny dodanej do sústavy teda
nemôže byť zahrnutý do odchýlky. Odchýlka je vyhodnocovaná sumárne pre všetky
odberné miesta subjektov zúčtovania. Dodávateľ, ktorý poskytuje PpS, môže spôsobovať
odchýlku na prahu aj pri súčasnom plnení požiadavky na aktiváciu PpS.

Článok IV
Vyhodnotenie regulačnej elektriny
1) Vyhodnocovacím intervalom je jedna minúta. Konsolidované údaje vo forme vážených 1
minútových priemerov sú poskytované terminálom automatizovaného systému riadenia
(ďalej len „ASDR“) dispečingu Prevádzkovateľa PS. Regulačná elektrina dodaná
aktiváciou podpornej služby TRVHOD je vyhodnocovaná v 15 minútovom rozlíšení.
2) Regulačná elektrina je vyhodnocovaná ako svorková, okrem regulačnej elektriny dodanej
aktiváciou podpornej služby TRVHOD, kedy je vyhodnocovaná ako prahová v prípade,
ak je poskytovaná na neprifázovanom generátore. Pri obstaraní regulačnej elektriny zo
zahraničia je ako dodaná regulačná elektrina vyhodnocovaná zmluvná hodnota RE.
3) Prevádzkovateľ PS zabezpečí predbežné vyhodnotenie množstva dodanej regulačnej
elektriny za každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení za predchádzajúci deň
najneskôr do 10:00 hod. s presnosťou na tri desatinné miesta.
4)

Prevádzkovateľ PS sprístupní mesačné vyhodnotenie množstva regulačnej elektriny vo
svojom informačnom systéme
Dodávateľovi
najneskôr do 16:00 hod. v deň
vyhodnotenia, najneskôr do 7. kalendárneho dňa za predchádzajúci mesiac.

5) Dodávateľ je povinný skontrolovať Prevádzkovateľom PS vyhodnotené množstvo dodanej
regulačnej elektriny podľa ods. 3), resp. 4) tohto článku a odsúhlasiť množstvo dodanej
regulačnej elektriny telefonicky alebo e-mailom Prevádzkovateľovi PS na adresu
Splnomocnenca pre komunikáciu najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa odo dňa
poskytnutia vyhodnotenia do 13:00 hod.
6) Dodávateľ je oprávnený, v prípade, že zistí rozdiel v ním vyhodnotenej regulačnej
elektrine a konečnými hodnotami poskytnutými Prevádzkovateľom PS, zaslať obratom e___________________________________________________________________________________________________
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mailom, alebo faxom Prevádzkovateľovi PS opravené údaje s potrebným zdôvodnením.
Prevádzkovateľ PS je povinný skontrolovať a preveriť správnosť vyhodnotenia, stanoviť
prípadné opravné údaje a odovzdať ich Dodávateľovi najneskôr do 3 pracovných dní od
doručenia opravených údajov.
7) Množstvo regulačnej elektriny odsúhlasené oboma zmluvnými stranami bude zahrnuté do
zúčtovania regulačnej elektriny podľa tejto Zmluvy a do zúčtovania odchýlok podľa
Zmluvy o zúčtovaní odchýlok medzi Prevádzkovateľom PS a príslušným Subjektom
zúčtovania.
8) Spôsob vyhodnotenia regulačnej elektriny pre jednotlivé PpS sa určí nasledovne:
a)

Primárna regulácia výkonu (ďalej len „PRV“):
regulačná elektrina dodaná na základe aktivácie PRV sa nevyhodnocuje.

b)

Sekundárna regulácia výkonu (ďalej len „SRV“):
regulačná elektrina je vypočítaná ako rozdiel žiadaného svorkového výkonu z AGC
(automatic generation control) riadiaceho systému SED a skutočného bázového bodu
bloku. Bázový bod musí byť umiestnený v strede poskytovaného regulačného pásma
SRV pre jednotlivý blok. Bázový bod bloku sa môže líšiť od diagramového bodu
bloku z prípravy prevádzky. V tom prípade sa posúvajú úmerne bázovému bodu aj
hranice pre SRV PMAXSRV a PMINSRV.

c)

Terciárna regulácia výkonu 30 minútová kladná aj záporná (ďalej len
„TRV30MIN“) a Terciárna regulácia výkonu 10 minútová kladná aj záporná (ďalej
len „TRV10MIN“):
Regulačná elektrina je vypočítaná podľa požadovaného priebehu aktivácie služby.
Výpočet zahŕňa čas trvania služby, požadovaný regulačný výkon a parametre
nábehových a dobehových rámp podľa certifikovaných parametrov bloku,
zohľadnených v nábehových a dobehových krivkách generovaných terminálom
ASDR, pri dodržaní požadovaného času nábehu a dobehu.

d)

Terciárna regulácia výkonu hodinová (ďalej len „TRVHOD“):
Regulačná elektrina je rovná skutočnej prahovej výrobe bloku.

Článok V
Cena regulačnej elektriny
1) Cena za regulačnú elektrinu sa riadi príslušnými dojednaniami zmluvných strán o cene
regulačnej elektriny uskutočnenými podľa Rámcovej zmluvy o poskytovaní PpS v súlade
s aktuálne platným rozhodnutím ÚRSO. Aktivácia PpS sa pokladá za akceptáciu
navrhnutej ceny regulačnej elektriny zo strany Prevádzkovateľa PS.
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Článok VI
Zúčtovanie regulačnej elektriny
1) Výsledná hodnota platby za regulačnú elektrinu je Prevádzkovateľom PS vyhodnocovaná
v každej obchodnej hodine (v štvrťhodinovom rozlíšení) ako súčin dodanej regulačnej
elektriny v MWh, určenej podľa článku IV tejto Zmluvy, a ceny určenej podľa článku V
tejto Zmluvy. Toto mesačné vyhodnotenie vyjadruje cenu, ktorú uhradí Prevádzkovateľ
PS Dodávateľovi, resp. Dodávateľ Prevádzkovateľovi PS.
2) Prevádzkovateľ PS zašle Dodávateľovi mesačné vyhodnotenie obstarávanej regulačnej
elektriny zohľadňujúce oprávnené námietky Dodávateľa najneskôr do 7. kalendárneho dňa
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý je vyúčtovanie vyhotovené.
3) Ak Dodávateľ nesúhlasí s mesačným vyúčtovaním, postupuje sa podľa ustanovení článku
X tejto Zmluvy. V prípade, že Dodávateľ súhlasí s vyhodnotením obstarávania za
regulačnú elektrinu, je oprávnený vystaviť faktúru v zmysle článku VII tejto Zmluvy.

Článok VII
Platobné a fakturačné podmienky
1) Súčet kladných platieb za regulačnú elektrinu fakturuje Dodávateľ Prevádzkovateľovi PS.
Súčet záporných platieb fakturuje Prevádzkovateľ PS Dodávateľovi. Prevádzkovateľ PS
zašle každý mesiac mesačné vyhodnotenie o množstve dodanej regulačnej elektriny pri
aktivácii PpS Dodávateľovi ako podklad pre vystavenie vyúčtovacej faktúry. Toto
vyhodnotenie zasiela Prevádzkovateľ PS e-mailom najneskôr do 7. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca.
2) Vyúčtovanie s Dodávateľom regulačnej elektriny:
a) Prevádzkovateľ PS vystaví Dodávateľovi vyúčtovaciu faktúru do 7. kalendárneho
dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola regulačná elektrina dodaná.
Faktúra bude zaslaná doporučeným listom a súčasne faxom na kontaktnú adresu
Dodávateľa uvedenú v tejto Zmluve. Dňom odoslania sa rozumie deň odoslania
faktúry faxom. Dodávateľ uhradí vyúčtovaciu faktúru najneskôr do 6 kalendárnych
dní odo dňa odoslania faktúry na účet Prevádzkovateľa PS.
b)

Dodávateľ vystaví Prevádzkovateľovi PS vyúčtovaciu faktúru na základe mesačného
vyhodnotenia od Prevádzkovateľa PS. Faktúra bude zaslaná doporučeným listom
a súčasne faxom na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa PS uvedenú v tejto Zmluve.
Dňom odoslania sa rozumie deň odoslania faktúry faxom. Prevádzkovateľ PS uhradí
vyúčtovaciu faktúru do 9 kalendárnych dní odo dňa odoslania faktúry na účet
Dodávateľa.

3) Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať vyúčtovanie množstva obstarania regulačnej
elektriny v priebehu aktivácie PpS viažuce sa na tarifu za každú hodinu, prislúchajúce
množstvá regulačnej elektriny a ich vzájomný súčin a k tomu prislúchajúcu DPH.
4) Za dátum dodania pri vyúčtovacej faktúre sa považuje deň v zmysle § 19, ods. 3) Zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
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5) Faktúra musí spĺňať náležitosti podľa Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov.
6) Služby poskytnuté na základe tejto Zmluvy za obdobie od 1.1.2008 po uzavretie tejto
Zmluvy, ktoré neboli zúčtované, budú vyfakturované jednou faktúrou do 15. kalendárneho
dňa mesiaca nasledujúceho po uzatvorení tejto Zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je 14
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia faxom. Faktúra bude následne zaslaná
doporučeným listom.

Článok VIII
Zmluvný úrok z omeškania
1) Za každý začatý deň omeškania splatnej platby podľa tejto Zmluvy je Prevádzkovateľ PS
resp. Dodávateľ oprávnený fakturovať úrok z omeškania z dlžnej čiastky, ktorého výška
sa pravidelne stanovuje prvý pracovný deň každého kalendárneho mesiaca roku vo fixnej
výške 1M BRIBOR + 3% p.a. (pri 360-dňovom účtovnom roku) s platnosťou na obdobie
tohto mesiaca. Úrok z omeškania je splatný do 14 kalendárnych dní od doručenia jeho
vyúčtovania faxom. Faktúra bude súčasne Prevádzkovateľovi PS, resp. Dodávateľovi
zaslaná doporučeným listom na adresu jeho sídla.
2) Pre účely tejto Zmluvy je 1M BRIBOR definovaný ako úroková sadzba pre predaj
jednomesačného depozitu na Bratislavskom trhu medzibankových depozít. Jeho hodnota
je denne stanovovaná Národnou bankou Slovenska.
3) Ak jedna zo zmluvných strán uhradí druhej zmluvnej strane úroky z omeškania z dlžnej
čiastky, ktorá bola neoprávnene fakturovaná, je zmluvná strana, v prospech ktorej takéto
úroky boli uhradené, povinná ich bezodkladne vrátiť formou faktúry (dobropisu).

Článok IX
Predchádzanie škodám, náhrada škody,
okolnosti vylučujúce zodpovednosť
1) Predchádzanie škodám, náhrada škody a okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (v platnom znení).

Článok X
Riešenie sporov
1) Riešenie sporov sa riadi podľa platných ustanovení v Prevádzkového poriadku SEPS, a.s.

Článok XI
Komunikácia
1) Komunikácia medzi Prevádzkovateľom PS a Dodávateľom prebieha písomne, faxom
alebo elektronickou komunikáciou, a vo výnimočných prípadoch telefonicky, pričom
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všetky postupy sú podrobne popísané v Prevádzkovom poriadku SEPS, a.s. v platnom
znení.
2) Splnomocnenci oboch zmluvných strán pre komunikáciu uvedení v Prílohe č. 1 tejto
Zmluvy sú oprávnení v rámci tejto Zmluvy viesť spoločné rokovania, týkajúce sa
predmetu, termínov a ostatných podmienok súvisiacich s plnením tejto Zmluvy. Ak zo
záverov takýchto rokovaní vyplynú námety na zmenu tejto Zmluvy, potom ide o návrh na
zmenu tejto Zmluvy. Splnomocnenci oboch zmluvných strán nie sú oprávnení meniť,
rušiť ani uzatvárať túto Zmluvu.
3) V prípade spoločných rokovaní musia byť platné závery obsiahnuté v zápise z týchto
rokovaní podpísané oboma zúčastnenými stranami a zápis musí byť odovzdaný
zúčastneným stranám.
4) Obe zmluvné strany sú oprávnené nahrávať telefónne hovory realizované medzi
splnomocnencami pre komunikáciu.
5) Dodávateľ súhlasí s tým, aby tieto nahrávky telefónnych hovorov medzi Dodávateľom
a Prevádzkovateľom PS, ktoré realizuje a archivuje Prevádzkovateľ PS, slúžili v prípade
potreby ako rozhodujúci hlasový záznam, ktorý zmluvné strany považujú za
východiskový zdroj informácií pre dôkazové konanie a za jeden z dôkazných prostriedkov
v prípadných sporoch. Dodávateľ je oprávnený postupovať obdobným spôsobom podľa
ustanovení tohto odseku.

Článok XII
Platnosť Zmluvy a ukončenie Zmluvy
1) Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.1.2008 do 31.12.2008. Zmluva
nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
Účinnosť táto Zmluva však nenadobudne skôr ako Rámcová zmluva o poskytovaní PpS
uzatvorená medzi zmluvnými stranami. Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a táto
Zmluva sú zmluvami závislými.
2) Táto Zmluva môže byť ukončená dohodou oboch zmluvných strán alebo výpoveďou,
alebo odstúpením od Zmluvy v zmysle platných právnych predpisov.
3) Výpovedná lehota pri výpovedi tejto Zmluvy je 60 kalendárnych dní a začína plynúť odo
dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
4) Táto Zmluva môže byť vypovedaná oboma zmluvnými stranami, ak povinná zmluvná
strana napriek opakovanému upozorneniu neplní svoje záväzky podľa tejto Zmluvy.
5) Výpoveď musí byť uskutočnená písomne, a musí byť zaslaná doporučeným listom
s návratkou druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla alebo doručená osobne v mieste
sídla druhej zmluvnej strany.
6) V prípade, že výpoveď tejto Zmluvy podaná jednou zo zmluvných strán sa nedala doručiť
druhej zmluvnej strane, považuje sa za deň doručenia tejto výpovede 3. pracovný deň
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nasledujúci po jej pôvodnom odoslaní doporučeným listom adresátovi na adresu jeho sídla
uvedenú v tejto Zmluve.
7) Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje prípadné vzájomné záväzky vyplývajúce im
z tejto Zmluvy vysporiadajú najneskôr do 30 dní po právoplatnom ukončení tejto Zmluvy.

Článok XIII
Záverečné ustanovenia
1) Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami
podpísanými pre toto oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2) Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatné alebo neúčinné, ostatné
stanovenia Zmluvy nebudú dotknuté touto neplatnosťou, resp. neúčinnosťou, a teda
zostanú v platnosti, okrem tých prípadov, keď dané ustanovenie nemožno oddeliť od
ostatnej časti Zmluvy vzhľadom na povahu Zmluvy, jej predmet alebo okolnosti, za
ktorých bola uzavretá. Zmluvné strany sa zaväzujú, že urobia všetko pre dosiahnutie
rovnakého výsledku ako ten, ktorý bol zamýšľaný príslušnými neplatnými alebo
neúčinnými ustanoveniami.
3) Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce Prílohy:
č. 1
č. 2
č. 3

Splnomocnenci pre komunikáciu
Symboly pre platby za regulačnú elektrinu
Potvrdenie od DS, z ktorej bude RE obstaraná

4) Ani jedna zmluvná strana neposkytne informácie o ustanoveniach tejto Zmluvy ("Dôverná
informácia") tretím osobám, okrem informácii, ktoré:
a)

b)

c)

dala zmluvná strana k dispozícii, svojim riaditeľom, zamestnancom, pridruženým
spoločnostiam, obchodným zástupcom, profesionálnym poradcom, bankám alebo
iným finančným inštitúciám, agentúram určujúcim bonitu alebo uvažovanému
právnemu nástupcovi,
sú dané k dispozícii v súlade s príslušnými zákonmi, reguláciou, alebo pravidlami
burzy, prevádzkovateľa systému alebo regulačného orgánu, alebo v súvislosti
s nejakým súdnym alebo regulačným konaním; za predpokladu, že každá zmluvná
strana použije primerané úsilie, v rozsahu použiteľnom a možnom v rámci takýchto
zákonov, regulácie alebo pravidiel, na obmedzenie rozsahu takto poskytovaných
informácií a bude o tom okamžite informovať druhú zmluvnú stranu,
je možné poskytnúť bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany za
predpokladu že, poskytujúca strana tieto informácie zreteľne označí ako
„DÔVERNÉ“ a bude informovať prijímajúcu stranu o spôsobe akým má s týmito
informáciami zaobchádzať, aby nedošlo k narušeniu ich dôverného charakteru. To
isté platí aj o poskytovaní informácii zo súhlasom druhej zmluvnej strany.
Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, na ktorých sa zmluvné strany
výslovne dohodnú. Dôvernosť informácii bude platiť až do doby jedného
kalendárneho roka po skončení platnosti tejto Zmluvy.
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5) Ak preukázateľne poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosť, uvedenú v ods. 4) tohto
článku, má druhá zmluvná strana právo vyúčtovať za každé porušenie tejto povinnosti
zmluvnej strane, ktorá zmluvné povinnosti porušila zmluvnú pokutu vo výške škody,
ktorá vznikla poškodenému avšak najmenej 200 000 Sk.
6) Ustanovenia o ochrane informácií, náhrade škody, zmluvných pokutách, a riešení sporov
zostávajú v platnosti ešte tri roky po skončení účinnosti tejto Zmluvy.
7) Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch
rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.
8) Obidve zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto Zmluvy
porozumeli a zaväzujú sa ich plniť.

Dátum: ..................................

Dátum: ..................................

Prevádzkovateľ PS:

Dodávateľ:

...............................................
Ing. Peter Adamec
predseda Predstavenstva

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

..............................................
Ing. Štefan Lovas
podpredseda Predstavenstva

.................................................
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Príloha č. 1
Splnomocnenci pre komunikáciu
Splnomocnenci pre komunikáciu - Fakturáciu a platenie
Na strane Prevádzkovateľ PS:
Funkcia

Meno

Telefón/fax

E-mail

Meno

Telefón/fax

E-mail

Na strane Dodávateľa:
Funkcia

Splnomocnenec pre komunikáciu - Príprava prevádzky, Mesačné vyhodnotenie a kontrola
Na strane Prevádzkovateľ PS:
Funkcia

Meno

Telefón/fax

E-mail

Meno

Telefón/fax

E-mail

Na strane Dodávateľa:
Funkcia
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Splnomocnenci pre komunikáciu - Zmluvné vzťahy
Na strane Prevádzkovateľ PS: (spoločný e-mail: zmluvy@sepsas.sk)
Funkcia

Meno

Telefón/fax

E-mail

Meno

Telefón/fax

E-mail

Na strane Dodávateľa:
Funkcia

___________________________________________________________________________________________________
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke regulačnej elektriny
Str. 2/2

Príloha č. 2
Symboly pre platby za regulačnú elektrinu
Pre úhrady platieb za regulačnú elektrinu budú používané tieto symboly:
Variabilné symboly (VS):
Úhrada za PpS
Úrok z omeškania

číslo faktúry
číslo faktúry

Konštantné symboly (KS):
Úhrada za regulačnú elektrinu
Úrok z omeškania

308
058

Špecifický symbol (ŠS):
Úhrada za regulačnú elektrinu

RE/mesiac/2008
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