Príloha č. 3 – Znenie zmluvy o príplatku

Návrh na uzavretie zmluvy o príplatku
Záujemca o účasť vo výberovom konaní na zariadenia výrobcu elektriny s právom na
podporu, ktoré bolo vyhlásené dňa ........ 2020 uverejnením výzvy na webových stránkach
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pod číslom spisu ..... (ďalej len „Výberové
konanie“), má v úmysle uzavrieť s OKTE, a.s. zmluvu o príplatku (ďalej len „Zmluva“).
Predloženie návrhu Zmluvy je jednou z podmienok pre účasť vo Výberovom konaní. Preto
Záujemca navrhuje OKTE, a.s. uzavrieť Zmluvu za nižšie uvedených podmienok.
Tento návrh na uzavretie Zmluvy je neodvolateľný a lehota na prijatie návrhu je dva mesiace
od uplynutia lehoty na predloženie ponuky do Výberového konania. Za prijatie návrhu
Zmluvy OKTE, a.s. bude považované zaslanie jedného podpísaného rovnopisu tohto návrhu
na uzavretie zmluvy o príplatku Záujemcovi prostredníctvom poštovej prepravy, prípadne
akceptácie návrhu na uzavretie Zmluvy iným preukázateľným spôsobom. Záujemca ako
navrhovateľ súhlasí s tým, aby OKTE, a.s. o prijatí návrhu Zmluvy informoval Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky.
Záujemca zasiela dva podpísané rovnopisy návrhu na uzavretie Zmluvy OKTE, a.s. Prijatím
návrhu zmluvy zo strany OKTE, a.s. sa nižšie uvedená Zmluva stáva platnou.

Podmienky zmluvy o príplatku:
Zmluva o príplatku (ďalej len „Zmluva“) sa uzaviera medzi nižšie uvedenými zmluvnými
stranami:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená:

Bankové spojenie:

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

Účet:

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

IBAN:

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

BIC (SWIFT):

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..................., oddiel:
...................,
vložka
č
..................
/
v inom
registri
v štáte
sídla:
...................................................................................
(ďalej len „Záujemca“ alebo „Výrobca elektriny“)

a
Obchodné meno:

OKTE, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, SR

IČO:

45 687862

DIČ:

2023089728

IČ DPH:

SK2023089728

Zastúpená:

Ing. Michal Cabala, PhD., predseda Predstavenstva
Ing. Milan Lipovský, člen Predstavenstva

Bankové spojenie:

Tatra banka, a. s. Bratislava

Účet:

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

IBAN:

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

BIC (SWIFT):

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 Oddiel: Sa,
Vložka č.: 5087/B
(ďalej len „OKTE, a.s.“)
(ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“)
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe kladného vyhodnotenia splnenia
formálnych požiadaviek Záujemcom stanovených vo Výberovom konaní.

I. Článok – Preambula
1. Záujemca a OKTE, a.s. uzatvárajú túto Zmluvu za účelom zabezpečenia výstavby
zariadenia výrobcu elektriny, ktoré je ako zariadenie ponúknuté Záujemcom vo
výberovom konaní špecifikované v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Ponúknuté
zariadenie“), a jeho uvedenia do prevádzky, ak bude zo strany Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) určené vo výberovom konaní na
zariadenia výrobcu elektriny s právom na podporu, ktoré bolo vyhlásené dňa ........ 2020
uverejnením výzvy na webových stránkach MH SR pod číslom spisu ..... (ďalej len
„Výberové konanie“), a vysporiadania nároku na podporu výroby elektriny v zariadení
výrobcu elektriny príplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o
podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
podpore“) a podľa súvisiacich právnych predpisov.
2. Záujemca berie na vedomie, že podmienkou uplatnenia nároku na podporu elektriny
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou
podľa tejto Zmluvy je vydané a platné povolenie na podnikanie v energetike na
Ponúknuté zariadenie alebo splnenie oznamovacej povinnosti v zmysle zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“).
3. OKTE, a.s. ako zúčtovateľ podpory podľa Zákona o podpore zabezpečuje podporu
elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou
výrobou podľa § 3 ods. 1 písm. e) Zákona o podpore (ďalej len „Príplatok“).

4. Táto Zmluva sa riadi najmä ustanoveniami Zákona o podpore, Zákona o energetike,
zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o regulácii“), zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), príslušnými nariadeniami vlády,
vyhláškami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), najmä vyhláškou
ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s
elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá trhu“)
vyhláškou č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných
zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu (ďalej len „Vyhláška
o podpore“) a vyhláškou ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „Regulačná vyhláška“),
vyhláškami MH SR, platnými rozhodnutiami ÚRSO a prevádzkovým poriadkom
OKTE, a.s. (ďalej len „PP OKTE“).
5. Terminológia a odborné pojmy používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona
o podpore, Zákona o energetike, Zákona o regulácii, Pravidiel trhu, Regulačnej vyhlášky,
Vyhlášky o podpore, nariadení vlády, vyhlášok MH SR, vyhlášok ÚRSO, rozhodnutí
ÚRSO a PP OKTE.

II. Článok – Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je stanovenie podmienok úhrady podpory Príplatkom za
elektrinu Výrobcovi elektriny s nárokom na Príplatok, vyrobenú Výrobcom elektriny
v zariadení, ktoré svojimi parametrami a svojím umiestnením bude v čase uvedenia do
prevádzky odpovedať špecifikácii Ponúknutého zariadenia (ďalej tiež „Zariadenie
výrobcu elektriny“), ak MH SR určí Ponúknuté zariadenie vo Výberovom konaní podľa §
5c Zákona o podpore. Predmetom tejto Zmluvy je ďalej stanovenie podmienok
zabezpečení výstavby a uvedení do prevádzky Zariadenia výrobcu elektriny, ak MH SR
určí Ponúknuté zariadenie vo Výberovom konaní, a plnení povinností pri výrobe elektriny
v Zariadení výrobcu elektriny.
2. OKTE, a.s. uskutočňuje úhradu podpory Príplatkom v zmysle tejto Zmluvy postupom
stanoveným v čl. VIII tejto Zmluvy.

III. Článok – Uvedenie zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky
1. Záujemca sa zaväzuje, že pokiaľ MH SR určí Ponúknuté zariadenie vo Výberovom
konaní, uvedie Zariadenie výrobcu elektriny vo špecifikácii podľa čl. V. ods. 2 tejto Zmluvy
do prevádzky v lehote
a)

21 mesiacov, ak sa bude jednať o Zariadenie výrobcu elektriny využívajúce slnečnú
energiu,

b)

39 mesiacov, ak sa bude jednať o Zariadenie výrobcu elektriny využívajúce veternú
energiu,

c)

51 mesiacov, ak sa bude jednať o Zariadenie výrobcu elektriny využívajúce energiu
vody, energiu biomasy, energiu bioplynu, energiu skládkového plynu alebo plynu z
čističiek odpadových vôd, alebo geotermálnu energiu,

a to od dátumu, kedy MH SR zverejní výsledok Výberového konania na svojom webovom
sídle.
2. Ak Záujemca elektriny uvedie v lehote podľa ods. 1 do prevádzky Zariadenie výrobcu
elektriny, ktorého inštalovaný výkon bude v dobe uvedenia do prevádzky nižší najviac
o 10 % oproti inštalovanému výkonu Ponúknutého zariadeniu, považuje sa uvedenie
takého Zariadenia výrobcu elektriny za splnenie povinnosti Záujemcu podľa ods. 1
a riadne uvedenie Zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.

IV. Článok – Registrácia Výrobcu elektriny
1. Výrobca elektriny sa zaväzuje pred uvedením Zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky
zjednať s OKTE, a.s. zmluvu o poskytovaní údajov (ďalej len „Zmluva o poskytovaní
údajov“) podľa požiadaviek OKTE, a.s. a byť zaregistrovaný v informačnom systéme
OKTE, a.s. (ďalej len „IS OKTE“).

V. Článok – Rozsah a spôsob odovzdávania údajov
1. Spôsob odovzdávania údajov Výrobcom elektriny OKTE, a.s. sa riadi ustanoveniami
PP OKTE, Pravidlami trhu a ustanoveniami Zmluvy o poskytovaní údajov.
2. Záujemca sa zaväzuje, že v lehote do 1 roku od uzavretia tejto Zmluvy, ak sa jedná
o Ponúknuté zariadenie využívajúce slnečnú energiu, alebo do 2 rokov v prípade
Ponúknutého zariadenia využívajúceho iné obnoviteľné zdroje energie, oznámi a doloží
OKTE, a.s. podrobnú špecifikáciu Zariadenia výrobcu elektriny, a to aspoň
v nasledujúcom rozsahu:
a)

b)
c)
d)

e)

umiestenie Zariadenia výrobcu elektriny (uvedením kraja, obce, katastrálneho
územia a parcelných čísel pozemkov, na ktorých má byť zariadenie umiestené,
alebo na ktorých sa nachádza stavba, na ktorej má byť zariadenie umiestené),
inštalovaný výkon Zariadenia výrobcu elektriny a dosiahnuteľný výkon,
druh obnoviteľného zdroja,
zmluva o pripojení Zariadenia výrobcu elektriny uzavretá s prevádzkovateľom
distribučnej sústavy; ak bude zmluva o pripojení uzavretá s prevádzkovateľom
miestnej distribučnej sústavy, doloží Záujemca súhlas s uzatvorením tejto zmluvy
o pripojení udelený prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ku ktorej je miestna
distribučná sústava pripojená,
v prípade Zariadenia výrobcu elektriny využívajúceho slnečnú energiu, ktoré má byť
umiestené na pozemku, doklad o tom, že stavba nebude umiestnená na pozemku,
ktorý bol k dňu vyhlásenia Výberového konania poľnohospodárskym druhom
pozemku.

3. Ak je Ponúknutým zariadením zariadenie, ktorého výstavba je podľa zákona o energetike
možná len na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, zaväzuje sa
Výrobca elektriny v lehote podľa ods. 2 predložiť OKTE, a.s. aj overenú kópiu osvedčenia
na výstavbu Zariadenia výrobcu elektriny.
4. Výrobca elektriny je povinný v lehotách podľa platnej legislatívy, inak najneskôr 30 dní
pred prvým uplatnením podpory Príplatkom poskytnúť OKTE, a.s. prostredníctvom
IS OKTE nasledujúce aktuálne a platné dokumenty a údaje:
a)

oznámenie uplatnenia podpory Príplatkom OKTE, a.s.; vzor oznámenia je
uverejnený na webovom sídle OKTE, a.s.,

b)

potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o
pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydané ÚRSO, ak bolo
vydané, vo formáte *.pdf,

c)

povolenie na podnikanie v energetike vydané ÚRSO alebo potvrdenie o splnení
oznamovacej povinnosti podľa Zákona o energetike,

d)

právoplatné kolaudačné rozhodnutie s povolením na trvalé užívanie zariadenia
výrobcu elektriny vo formáte *.pdf, ak je zariadenie výrobcu elektriny stavbou, ktorá
podlieha povinnosti kolaudácie

e)

záznam o vykonaní funkčnej skúšky vo formáte *.pdf,

f)

špecifikáciu Zariadenia výrobcu elektriny a ďalšie údaje v rozsahu podľa Prílohy č. 3
tejto Zmluvy.

5. Výrobca elektriny je ďalej povinný v rámci splnenia podmienok pre priznanie práva na
Príplatok:
a)

zabezpečiť priebehové meranie vyrobenej elektriny určeným meradlom na svorkách
Zariadenia výrobcu elektriny pre Zariadenie výrobcu elektriny s celkovým
inštalovaným výkonom nad 100 kW a údaje z toho merania odovzdávať OKTE, a.s.
v súlade s PP OKTE,

b)

zabezpečiť priebehové meranie technologickej vlastnej spotreby elektriny určeným
meradlom pre Zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad
100 kW a údaje z toho merania odovzdávať OKTE, a.s. v súlade s PP OKTE, ak
technologickú vlastnú spotrebu elektriny z technických príčin nie je možné merať,
oznámiť OKTE, a.s. spôsob výpočtu technologickej vlastnej spotreby,

c)

vrátiť OKTE, a.s. v termíne stanovenom Zákonom o podpore Príplatok, ktorý mu bol
vyplatený za predchádzajúci kalendárny rok v rozpore s podmienkami podpory
podľa Zákona o podpore.

6. Na požiadanie OKTE, a.s. Výrobca elektriny ďalej poskytne OKTE, a.s.:
a)

výpis z obchodného alebo živnostenského registra,

b)

aktuálnu a platnú meraciu schému - jednopólové elektrické schémy zariadenia,

c)

aktuálny a platný doklad o overení správnosti spôsobu merania vyrobenej elektriny
na svorkách Zariadenia výrobcu elektriny, schémy prepravy elektriny zo svoriek
generátora inštalovaného v Zariadení výrobcu elektriny a funkčnosti diaľkového
riadenia výkonu Zariadenia výrobcu elektriny znalcom v odbore energetiky,

7. Výrobca elektriny ďalej odovzdáva OKTE, a.s. údaje podľa Zmluvy o poskytovaní údajov
a údaje podľa PP OKTE.
8. Výrobca elektriny ďalej OKTE, a.s. bezodkladne oznámi:
a)

zmenu údajov podľa ods. 4, 5 a 6 alebo ďalších údajov v zmysle PP OKTE,

b)

skutočnosť, že mu bolo zmenené alebo zrušené potvrdenie o pôvode elektriny z
obnoviteľných zdrojov energie; ak bolo potvrdenie o pôvode elektriny z
obnoviteľných zdrojov energie, Výrobca elektriny odovzdá OKTE, a.s. zmenené
potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vo formáte *.pdf,

c)

aktualizované údaje v prípade, ak nastala skutočnosť pre opravné vyúčtovanie
alebo vrátenie podpory Príplatkom,

d)

ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce nárok Výrobcu elektriny na podporu Príplatkom a
zmeny týchto skutočností.

9. Podrobnosti odovzdávania údajov sú uvedené v PP OKTE.
10. Výrobca elektriny si je vedomý skutočnosti, že údaje poskytnuté OKTE, a.s. majú vplyv
na výpočet výšky podpory Príplatkom v EUR. Poskytnutie nepravdivých alebo neúplných
údajov bude posudzované v súlade s platnou legislatívou vrátane trestného práva.

VI. Článok – Množstvo elektriny s nárokom na Príplatok
1. Množstvo elektriny, za ktoré vzniká Výrobcovi elektriny nárok na Príplatok, vyrobenej v
Zariadení výrobcu elektriny za zúčtovacie obdobie stanoví OKTE, a.s. na základe údajov
evidovaných v IS OKTE postupom uvedeným v PP OKTE.
2. Množstvo elektriny, za ktoré vzniká Výrobcovi elektriny nárok na Príplatok, sa stanoví v
MWh s presnosťou na 3 desatinné miesta.
3. Ak Výrobca elektriny neposkytne OKTE, a.s. údaje za zúčtovacie obdobie v rozsahu,
termínoch a štruktúre podľa tejto Zmluvy, Zmluvy o poskytovaní údajov, PP OKTE a

Pravidiel trhu alebo poskytne OKTE, a.s. údaje vykazujúce nesúlad, OKTE, a.s. za
zúčtovacie obdobie množstvo elektriny s nárokom na Príplatok nestanoví. Ak Výrobca
elektriny vykoná nápravu, OKTE, a.s. stanoví množstvo elektriny s nárokom na Príplatok
postupom podľa PP OKTE.

VII. Článok – Cenové podmienky
1. Výška Príplatku za jednotku množstva elektriny sa podľa Zákona o podpore stanoví ako
rozdiel medzi ponúknutou cenou elektriny pre stanovenie Príplatku a cenou vykupovanej
elektriny.
2. Ponúknutá cena elektriny pre stanovenie Príplatku za jednotku množstva elektriny je
určená pre Ponúknuté zariadenie vo výške, s ktorou Záujemca uspel vo Výberovom
konaní podľa § 5c Zákona o podpore.
3. Cena vykupovanej elektriny je určená podľa Zákona o podpore a Regulačnej vyhlášky.

VIII. Článok – Platobné podmienky
1. OKTE, a.s. pripraví podklad pre stanovenie podpory Príplatkom do 15. kalendárneho dňa
po ukončení kalendárneho mesiaca a po súčasnom splnení nasledovných podmienok:
a)

Výrobca elektriny má uzatvorenú s OKTE, a.s. platnú a účinnú Zmluvu o
poskytovaní údajov pre Zariadenie výrobcu elektriny,

b)

Výrobca elektriny má zriadený prístup do IS OKTE podľa PP OKTE,

c)

Zariadenie výrobcu elektriny je registrované v IS OKTE na základe Zmluvy o
poskytovaní údajov,

d)

Výrobca elektriny splnil podmienky pre priznanie a uplatňovanie práva na podporu
Príplatkom podľa Zákona o podpore a PP OKTE pre Zariadenie výrobcu elektriny,

e)

Výrobca elektriny poskytol správne a úplné údaje podľa čl. V tejto Zmluvy
a PP OKTE,

f)

Výrobca elektriny je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak mu táto povinnosť vznikla,

g)

Výrobca elektriny nemá voči OKTE, a.s. neuhradený splatný záväzok.

2. Podklad pre podporu Príplatkom podľa ods. 1 pripraví OKTE, a.s. pre Výrobcu elektriny
za zúčtovacie obdobie v termínoch a štruktúre podľa PP OKTE a sprístupní ho Výrobcovi
elektriny v IS OKTE.
3. Výrobca elektriny preverí správnosť údajov v podklade pre podporu Príplatkom podľa
ods. 1:
a)

Ak sú údaje v podklade správne, Výrobca elektriny prostredníctvom IS OKTE
potvrdí správnosť údajov; potvrdenie správnosti údajov sa nevyžaduje v prípade, ak
je výsledkom vyúčtovania záväzok Výrobcu elektriny voči OKTE, a.s.

b)

Ak sú údaje v podklade nesprávne, Výrobca elektriny môže prostredníctvom
IS OKTE údaje reklamovať.

4. OKTE, a.s. vystaví faktúru v mene a na účet Výrobcu elektriny, ktorá bude Výrobcovi
sprístupnená v IS OKTE a zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú v Prílohe č. 1 tejto
Zmluvy, ak Výrobca elektriny potvrdí správnosť údajov v podklade pre podporu
Príplatkom:

a)

do 20. kalendárneho dňa mesiaca, v ktorom bol podklad pripravený, alebo ak sa
potvrdenie správnosti údajov nevyžaduje, OKTE, a.s. vykoná úhradu do konca
mesiaca, v ktorom bola zo strany výrobcu elektriny potvrdená správnosť údajov;

b)

v neskoršom termíne, ako je uvedené v písm. a), OKTE, a.s. vykoná úhradu do
konca nasledujúceho mesiaca.

5. Ak Výrobca elektriny nepotvrdí správnosť údajov v podklade pre podporu Príplatkom,
OKTE, a.s. úhradu nevykoná.
6. OKTE, a.s. pripraví opravný podklad pre podporu Príplatkom do 15. kalendárneho dňa po
ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k oprave údajov.
7. Výrobca elektriny preverí správnosť údajov v opravnom podklade pre podporu Príplatkom
podľa ods. 6:
a)

Ak sú údaje v opravnom podklade správne, Výrobca elektriny prostredníctvom
IS OKTE potvrdí správnosť údajov; potvrdenie správnosti údajov sa nevyžaduje v
prípade, ak je výsledkom vyúčtovania záväzok Výrobcu elektriny voči OKTE, a.s.

b)

Ak sú údaje v opravnom podklade nesprávne,
prostredníctvom IS OKTE údaje reklamovať.

Výrobca

elektriny

môže

8. OKTE, a.s. vystaví opravnú faktúru v mene a na účet Výrobcu elektriny, ktorá bude
Výrobcovi sprístupnená v IS OKTE a zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú v Prílohe č. 1
tejto Zmluvy, ak Výrobca elektriny potvrdí správnosť údajov v opravnom podklade pre
podporu Príplatkom:
a)

do 20. kalendárneho dňa mesiaca, v ktorom bol opravný podklad pripravený, alebo
ak sa potvrdenie správnosti údajov nevyžaduje, OKTE, a.s. vykoná úhradu do konca
mesiaca, v ktorom bola zo strany výrobcu elektriny potvrdená správnosť údajov;

b)

v neskoršom termíne ako je uvedené v písm. a), OKTE, a.s. vykoná úhradu do
konca nasledujúceho mesiaca.

9. Ak Výrobca elektriny nepotvrdí správnosť údajov v opravnom podklade pre podporu
Príplatkom, OKTE, a.s. úhradu nevykoná.
10. Ak je výsledkom vyúčtovania záväzok Výrobcu elektriny voči OKTE, a.s., Výrobca
elektriny vykoná úhradu do konca mesiaca, v ktorom bola faktúra podľa ods. 4 alebo
opravná faktúra podľa ods. 8 sprístupnená Výrobcovi elektriny v IS OKTE a zaslaná na emailovú adresu uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
11. Úhrada podpory Príplatkom bude pozastavená, ak
a)

OKTE, a.s. nemá k dispozícii potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov
energie platné na prebiehajúci rok alebo potvrdenia o pôvode elektriny vysoko
účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci kalendárny rok,

b)

nastanú iné dôvody pre pozastavenie podpory v zmysle platnej legislatívy.

12. OKTE, a.s. môže započítavať pohľadávky a záväzky voči Výrobcovi elektriny.
13. Pokiaľ absolútna hodnota čiastky k úhrade podľa podkladu pre podporu Príplatkom pre
Výrobcu elektriny podľa ods. 1 a opravného podkladu pre podporu Príplatkom pre
Výrobcu elektriny podľa ods. 6 nepresiahne hodnotu 0,10 €, potom sa suma k úhrade
zaokrúhli na 0,00 €.
14. Pre údaje obsiahnuté v podkladoch vystavených podľa ods. 1 a 6 platí:
a)

množstvá v MWh sa stanovia s presnosťou na 3 desatinné miesta,

b)

ceny v EUR/MWh sa stanovia s presnosťou na 2 desatinné miesta,

c)

platby v EUR sa stanovia s presnosťou na 2 desatinné miesta.

15. Podklad pre podporu Príplatkom pre Výrobcu elektriny podľa ods. 1 a opravný podklad
pre podporu Príplatkom pre Výrobcu elektriny podľa ods. 6 bude obsahovať:
a)

náležitosti v zmysle platných právnych predpisov,

b)

číslo tejto Zmluvy,

c)

množstvo elektriny s nárokom na Príplatok v MWh,

d)

ponúknutú cenu elektriny pre stanovenie príplatku v EUR/MWh,

e)

cenu vykupovanej elektriny v EUR/MWh,

f)

výšku Príplatku v EUR/MWh,

g)

výšku podpory Príplatkom celkom v EUR,

h)

číslo bankového účtu Výrobcu elektriny.

IX. Článok – Reklamácie
1. Výrobca elektriny podáva reklamáciu podkladov pre podporu Príplatkom v elektronickej
podobe výlučne prostredníctvom zabezpečeného prístupu v rámci IS OKTE.
2. Reklamácia musí obsahovať tieto základné údaje:
a)

EIC kód typu X účastníka trhu s elektrinou, ktorý reklamuje,

b)

označenie podkladu, ktorý Výrobca elektriny reklamuje,

c)

EIC kód typu W Zariadenia výrobcu elektriny, ktorého sa reklamácia týka,

d)

predmet reklamácie
i.

technické jednotky o množstve elektriny s nárokom na Príplatok,

ii.

nesprávna výška pevnej ceny pre stanovenie Príplatku,

iii.

nesprávna výška váženého priemeru cien vykupovanej elektriny,

iv.

nesprávna výška podpory Príplatkom,

e)

vlastný text reklamácie,

f)

reklamovaný údaj a jeho správna hodnota podľa podkladov Výrobcu elektriny,

g)

určenie dôkazných prostriedkov, o ktoré sa reklamácia opiera (vlastné meranie,
výpisy z databáz a logov, rozhodnutia ÚRSO alebo iné dokumenty a pod.).

3. Ak Výrobca elektriny podá reklamáciu týkajúcu sa správnosti údajov oznamovaných
prevádzkovateľom sústavy, OKTE, a.s. preverí, či nedošlo na strane OKTE, a.s. k chybe
pri práci s údajmi poskytnutými prevádzkovateľmi sústav a ostatnými účastníkmi trhu s
elektrinou a ďalej postupuje nasledujúcim spôsobom:
a)

V prípade, ak OKTE, a.s. zistí, že údaje v IS OKTE nie sú totožné s údajmi
poskytnutými prevádzkovateľmi sústav, upovedomí o tejto skutočnosti Výrobcu
elektriny do štyroch pracovných dní od prijatia reklamácie. OKTE, a.s. opraví údaje
podľa podkladov poskytnutých prevádzkovateľmi sústav do 20 kalendárnych dní od
prijatia reklamácie.

b)

V prípade, ak OKTE, a.s. zistí, že údaje v IS OKTE sú totožné s údajmi
poskytnutými prevádzkovateľmi sústav, oznámi túto skutočnosť Výrobcovi elektriny
do štyroch pracovných dní od prijatia reklamácie.

4. Ak Výrobca elektriny podá reklamáciu týkajúcu sa správnosti údajov oznamovaných
Výrobcom elektriny, OKTE, a.s. preverí, či nedošlo na strane OKTE, a.s. k chybe pri práci
s údajmi poskytnutými Výrobcom elektriny a ďalej postupuje nasledujúcim spôsobom:

a)

V prípade, ak OKTE, a.s. zistí, že údaje v IS OKTE nie sú totožné s údajmi
poskytnutými Výrobcom elektriny, upovedomí o tejto skutočnosti Výrobcu elektriny
do štyroch pracovných dní od prijatia reklamácie. OKTE, a.s. opraví údaje podľa
podkladov poskytnutých Výrobcom elektriny do 20 kalendárnych dní od prijatia
reklamácie.

b)

V prípade, ak OKTE, a.s. zistí, že údaje v IS OKTE sú totožné s údajmi
poskytnutými Výrobcom elektriny, oznámi túto skutočnosť Výrobcovi elektriny do
štyroch pracovných dní od prijatia reklamácie.

5. Ak reklamácia Výrobcu elektriny bola oprávnená, OKTE, a.s. po opravení údajov
v zmysle ods. 3 a 4, vygeneruje podklad podľa čl. VIII ods. 6 v najbližšom termíne
prípravy podkladov. OKTE, a.s. o aktualizácii údajov upovedomí Výrobcu elektriny v deň
aktualizácie údajov.

X. Článok – Zmluvný úrok z omeškania
1. Za každý začatý deň omeškania splatnej platby podľa tejto Zmluvy je OKTE, a.s., resp.
Výrobca elektriny, oprávnený fakturovať úrok z omeškania z dlžnej čiastky, vo výške 1M
EURIBOR + 6 % p. a. (pri 360-dňovom účtovnom roku), a druhá strana je povinná úrok
z omeškania uhradiť. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR platná v 1.
deň omeškania a platí počas celej doby omeškania. Úrok z omeškania je splatný do 14
kalendárnych dní od odoslania jeho vyúčtovania e-mailom na adresu uvedenú v Prílohe
č. 1 tejto Zmluvy.
2. 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.

XI. Článok – Zmluvná pokuta
1. Pokiaľ Záujemca neposkytne OKTE, a.s. špecifikáciu Zariadenia výrobcu elektriny
v rozsahu, lehote a za podmienok stanovených v čl. V ods. 2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa
zaplatiť OKTE, a.s. zmluvnú pokutu vo výške 7 500 EUR za každý MW inštalovaného
výkonu Ponúknutého zariadenia.
2. Pokiaľ Záujemca neposkytne OKTE, a.s. v lehote podľa čl. V ods. 3 tejto Zmluvy
osvedčenie o výstavbe Zariadení výrobcu elektriny, zaväzuje sa zaplatiť OKTE, a.s.
zmluvnú pokutu vo výške 7 500 EUR za každý MW inštalovaného výkonu Ponúknutého
zariadenia.
3. Pokiaľ Záujemca neuvedie Zariadenie výrobcu elektriny do prevádzky v lehote uvedenej
v čl. III ods. 1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Záujemca zaplatiť OKTE, a.s. za každý deň
omeškania s uvedením Zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky zmluvnú pokutu vo
výške 1 500 EUR za každý MW inštalovaného výkonu Ponúknutého zariadenia, najviac
však za 40 dní nasledujúcich po uplynutí lehoty pre uvedenie Zariadenia výrobcu
elektriny do prevádzky. Za uvedenie zariadenia do prevádzky sa v zmysle § 2 ods. 3
písm. e) Zákona o podpore rozumie deň, kedy bolo na základe právoplatného
kolaudačného rozhodnutia povolené trvalé užívanie Zariadenia výrobcu elektriny, alebo
kedy bola úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia Zariadenia výrobcu elektriny do
sústavy, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.
4. Pri splnení podmienok dojednaných podľa ods. 1 až 3 vzniká OKTE, a.s. voči Záujemcovi
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v dojednanej výške. Práva na zmluvnú pokutu podľa
ods. 1 až 3 sú samostatné a na sebe nezávislé práva OKTE, a.s.

5. Pre vylúčenie všetkých pochybností Zmluvné strany zjednávajú, že pre stanovenie výšky
zmluvných pokút podľa ods. 1 až 3 sa použije hodnota inštalovaného výkonu
Ponúknutého zariadenia v rozlíšení na kW.

XII. Článok – Finančná zábezpeka
1. Za účelom zaistenia uspokojenia nároku OKTE, a.s. na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo
zmluvných pokút v prípadoch uvedených v čl. XI ods. 1 až 3 tejto Zmluvy je Záujemca
povinný poskytnúť finančnú zábezpeku, a to jednou z nasledujúcich možností, alebo ich
kombináciou:
a)

prevodom peňažných prostriedkov na účet OKTE, a.s. uvedený v tejto Zmluve (ďalej
len „Finančná istota“), alebo

b)

odovzdaním nepodmienenej a neodvolateľnej bankovej záruky OKTE, a.s.
vystavenej a riadiacej sa podľa § 313 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
a ktorej text bude v slovenskom jazyku, v prospech OKTE, a.s.; spolu s bankovou
zárukou predloží Záujemca potvrdenie banky, ktorá vystavila bankovú záruku, o jej
credit ratingu; banková záruka musí byť vystavená od banky s bankovou licenciou
v Slovenskej republike s priznaným credit ratingom minimálne na úrovni BBB+
(S&P), resp. Baa1 (Moody´s), s dobou platnosti od vystavenia do minimálne 6
mesiacov od uplynutia termínu pre uvedenie Zariadenia výrobcu elektriny do
prevádzky podľa čl. III ods. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Banková záruka“).

2. Záujemca je povinný poskytnúť finančnú zábezpeku podľa ods. 1 v lehote 14 dní od
odoslania výzvy OKTE, a.s. na poskytnutie finančnej zábezpeky. OKTE, a.s. zasiela
výzvu na poskytnutie finančnej zábezpeky v elektronickej podobe na elektronickú adresu
Záujemcu uvedenú v tejto Zmluve. Po skončení tejto lehoty OKTE, a.s. bezodkladne
informuje MH SR o tom, či Záujemca splnil povinnosť podľa tohto článku, alebo nie.
Finančná zábezpeka vo forme Finančnej istoty sa považuje za poskytnutú okamihom
pripísanie príslušnej čiastky na účet OKTE, a.s. Finančná zábezpeka vo forme Bankovej
záruky sa považuje za poskytnutú okamihom odovzdaním Bankovej záruky v sídle
OKTE, a.s. alebo na adresu pre odovzdanie Bankovej záruky uvedenú OKTE, a.s. vo
výzve na poskytnutie finančnej zábezpeky.
3. Výška finančnej zábezpeky musí zodpovedať súčinu čiastky 75 000 EUR a inštalovaného
výkonu Ponúknutého zariadenia v MW. Pokiaľ bude finančná zábezpeka poskytnutá vo
forme Bankovej záruky, je Záujemca povinný zabezpečiť, že výška peňažnej sumy,
ku ktorej úhrade sa banka v Bankovej záruke v prospech OKTE, a.s. zaväzuje, bude
zodpovedať výške finančnej zábezpeky podľa vety prvej tohto odseku. Pokiaľ bude
finančná zábezpeka zaistená kombináciou Bankovej záruky a Finančnej istoty, je
Záujemca povinný zaistiť, že výška peňažnej sumy, ku ktorej úhrade sa banka
v Bankovej záruke v prospech OKTE, a.s. zaväzuje, bude zodpovedať výške finančnej
zábezpeky podľa vety prvej tohto odseku poníženej o výšku Finančnej istoty prevedenej
Záujemcom prospech OKTE, a.s. podľa ods. 1 písm. a).
4. Ak Záujemca postupuje podľa ods. 1 písm. a), Finančná istota na účte OKTE, a.s. nie je
úročená.
5. Ak Záujemca postupuje podľa ods. 1 písm. b), je povinný zaistiť, aby Bankovú záruku
bolo možné u banky uplatniť najmenej do 6 mesiacov od uplynutia lehoty pre uvedenie
Zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky podľa čl. III ods. 1 tejto Zmluvy.

XIII. Článok – Uspokojenie nárokov na zmluvnú pokutu
1. OKTE, a.s. je oprávnený uspokojiť akýkoľvek nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vzniknutý podľa tejto Zmluvy z Finančnej istoty podľa čl. XII ods. 1 písm. a) alebo
z Bankovej záruky podľa čl. XII. ods. 1 písm. b) tejto Zmluvy bez nutnosti

predchádzajúceho vyzvania Záujemcu. O použití Bankovej záruky bude Záujemca
informovaný zo strany OKTE, a.s., a to najneskôr v priebehu prvého pracovného dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom OKTE, a.s. obdržal platbu svojho nároku od banky, ktorá
vystavila Bankovú záruku. V prípade Finančnej istoty OKTE, a.s. uspokojí nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty ich započítaním na príslušnú časť Finančnej istoty.
2. Pokiaľ tento článok nestanoví inak, je OKTE, a.s. oprávnený uspokojiť nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti Záujemcu podľa čl. V ods. 2 alebo 3
po uplynutí lehoty pre uvedenie Zariadeniu výrobcu elektriny do prevádzky podľa čl. III
ods. 1 tejto Zmluvy.
3. Pokiaľ Záujemca uvedie Zariadenie výrobcu elektriny do prevádzky v lehote podľa čl. III
ods. 1 tejto Zmluvy, nárok OKTE, a.s. na zmluvnú pokutu podľa čl. XI. ods. 1 uvedením
Zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky zaniká.
4. Pokiaľ Záujemca neuvedie Zariadenie výrobcu elektriny do prevádzky v lehote podľa čl.
III ods. 1 tejto Zmluvy, je OKTE, a.s. oprávnený uspokojiť nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty kedykoľvek po uplynutie lehoty podľa čl. III ods. 1 tejto Zmluvy.
5. OKTE, a.s. je povinný vrátiť Záujemcovi naspäť všetku Finančnú istotu, ktorú nepoužil
k úhrade zmluvných pokút podľa čl. XI ods. 1 až 3 tejto Zmluvy, a to do 30 dní odo dňa,
kedy bude Zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky v zmysle § 2 ods. 3 písm.
e) Zákona o podpore, prípadne do 30 dní odo dňa, kedy táto Zmluva zanikne niektorým
zo spôsobov podľa čl. XV tejto Zmluvy.
6. OKTE, a.s. je povinný vrátiť banke, ktorá vystavila Bankovú záruku, naspäť originál
poskytnutej Bankovej záruky do 6 mesiacov odo dňa, kedy táto Zmluva zanikne
niektorým zo spôsobov podľa čl. XV tejto Zmluvy, ak takto zanikne počas lehoty pre
uvedenie Zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky podľa čl. III ods. 1 tejto Zmluvy.

XIV. Článok – Predchádzanie škodám, náhrada škody, okolnosti
vylučujúce zodpovednosť a riešenie sporov
1. Predchádzanie škodám, náhrada škody a okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Riešenie sporov sa riadi podľa ustanovení PP OKTE.

XV. Článok – Platnosť a účinnosť Zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu, ktorá končí uplynutím doby 15 rokov od uvedenia
Zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom, kedy OKTE, a.s. prijal návrh na
uzavretie Zmluvy predloženej Záujemcom.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká, ak nastane niektorá z nasledujúcich
podmienok:
a)

márnym uplynutím lehoty pre poskytnutie finančnej zábezpeky podľa čl. XII tejto
Zmluvy alebo poskytnutím finančnej zábezpeky, ktorá nesplní parametre uvedené
v čl. XII tejto Zmluvy;

b)

zverejnením výsledku Výberového konania na webovom sídle MH SR, pokiaľ
Ponúknuté zariadenie Záujemcu nebolo MH SR určené vo Výberovom konaní k
realizácii;

c)

zánikom práva Výrobcu elektriny na podporu Príplatkom vo vzťahu k Zariadeniu
výrobcu elektriny;

d)

ak Záujemca neuvedie Zariadenie výrobcu elektriny do prevádzky ani v lehote 40
dní od uplynutia lehoty pre uvedenie Zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky
podľa čl. III ods. 1 tejto Zmluvy.

4. Ak zanikne Zmluva podľa ods. 3, zanikajú ku dňu vzniku podmienky podľa ods. 3 všetky
práva a povinnosti Zmluvných strán, s výnimkou práv na zaplatenie zmluvnej pokuty
vzniknutých v dobe trvania Zmluvy.
5. Táto Zmluva ďalej zaniká
a)

uplynutím doby platnosti Zmluvy podľa ods. 1;

b)

písomnou dohodou oboch Zmluvných strán;

c)

odstúpením OKTE, a.s alebo Záujemcu za podmienok stanovených v ods. 6,

d)

zaplatením odstupného vo výške a za podmienok v ods. 7.

6. Každá zo Zmluvných strán má právo na odstúpenie od tejto Zmluvy za podmienok
stanovených Obchodným zákonníkom. Záujemca má ďalej právo od tejto Zmluvy
odstúpiť za podmienky, ak MH SR nezverejní výsledky Výberového konania v lehote ani
3 mesiacov od uplynutia lehoty pre predkladanie ponúk do Výberového konania. Za
splnenie tejto podmienky má Záujemca právo po uplynutí 3 mesiacov od uplynutia lehoty
pre predkladanie ponúk do Výberového konania od tejto Zmluvy odstúpiť. Právo na
odstúpenie od tejto Zmluvy zaniká, pokiaľ MH SR zverejní výsledky Výberového konania
spôsobom stanoveným vo výzve na predkladanie ponúk do Výberového konania
a Záujemca do tejto doby právo na odstúpenie od Zmluvy nevyužil.
7. Záujemca má právo do 3 mesiacov od zverejnenia výsledku Výberového konania tuto
Zmluvu zrušiť zaplatením odstupného. Odstupné sa pre tento prípad zjednáva vo výške
súčinu čiastky 3 750 EUR a inštalovaného výkonu Ponúknutého zariadenia v MW.

XVI. Článok – Komunikácia
1. Osoby poverené komunikáciou sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
2. Komunikácia medzi OKTE, a.s. a Záujemcom prebieha písomne alebo elektronickou
komunikáciou, a vo výnimočných prípadoch telefonicky, pričom všetky postupy sú
podrobne popísané v PP OKTE. Pre právne úkony, dôsledkom ktorých je zmena alebo
zánik tejto Zmluvy je predpísaná písomná forma komunikácie.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci písomnej komunikácie sa za deň doručenia
považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať,
za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si
adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje
posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade ak sa písomnosť vráti odosielateľovi
s označením „adresát neznámy“ alebo „Adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
4. Osoby Zmluvných strán, poverené komunikáciou, uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy sú
oprávnené v rámci tejto Zmluvy viesť spoločné rokovania, týkajúce sa podmienok
súvisiacich s plnením tejto Zmluvy. V prípade spoločných rokovaní musia byť platné
závery obsiahnuté v zápise z týchto rokovaní podpísané zúčastnenými stranami a tiež
zápis musí byť odovzdaný zúčastneným stranám. Osoby poverené komunikáciou nie sú
oprávnené uzatvárať, meniť alebo rušiť túto Zmluvu.

XVII. Článok – Záverečné ustanovenia
1. Ak táto Zmluva neurčuje inak, možno ju meniť a dopĺňať iba vzostupne číslovanými
písomnými dodatkami, podpísanými pre tento účel oprávnenými zástupcami Zmluvných
strán.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú Zmluvnú
stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ,
oprávnených zástupcov, ako aj o ostatných skutočnostiach významných pre riadne
plnenie tejto Zmluvy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy týkajúce sa Zmluvných
strán:
č. 1

Osoby poverené komunikáciou,

č. 2

Ponúknuté zariadenie,

č. 3

Špecifikácia Zariadenia výrobcu elektriny.

4. Pri zmene údajov uvedených v Prílohách č. 1 a č. 3 sa Zmluvné strany zaväzujú oznámiť
túto zmenu obratom príslušnej Zmluvnej strane doporučeným listom. V týchto prípadoch
nie je nutné uzatvárať dodatok k Zmluve.
5. Žiadna zo Zmluvných strán bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany neposkytne
informácie o plnení tejto Zmluvy tretej osobe, a to ani v čiastočnom rozsahu. Tieto
informácie sa považujú za dôverné a Zmluvné strany majú záujem ich chrániť a utajovať
pred tretími osobami aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy. Ustanovenia tohto článku sa
nevzťahujú na informačnú povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, informácie podávané bankám, daňovým, právnym poradcom, audítorom
a dozorným orgánom oboch Zmluvných strán.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Záujemca nie je oprávnený bez predchádzajúceho
súhlasu OKTE, a.s. postúpiť alebo založiť akúkoľvek pohľadávku z tejto Zmluvy voči
OKTE, a.s.
7. Ustanovenia o ochrane informácií, zmluvných pokutách, náhrade škody a riešení sporov
ako aj tie ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto
Zmluvy zostávajú v platnosti po skončení účinnosti tejto Zmluvy.
8. Záujemca podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti
OKTE, a.s. s názvom „Informačné memorandum o spracúvaní a ochrane osobných
údajov v spoločnosti OKTE, a.s.“ zverejneným na webovom sídle spoločnosti OKTE, a.s.
www.okte.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní
osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti OKTE, a.s. 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, 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.
9. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatné alebo neúčinné, ostatné
ustanovenia 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. V prípade existencie neoddeliteľného ustanovenia sa Záujemca
zaväzuje na základe výzvy OKTE, a.s. rokovať a nahradiť takéto ustanovenie
prostredníctvom písomného dodatku k tejto Zmluve novým ustanovením, ktoré bude
určené novou právnou úpravou a ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorého úpravu mali
Zmluvné strany na mysli pri formulovaní tejto Zmluvy. V prípade, ak ani po uplynutí 25.
dňa odo dňa doručenia výzvy na uzatvorenie dodatku v zmysle predchádzajúcej vety
nedôjde k jeho uzatvoreniu, je oprávnená ktorákoľvek zo Zmluvných strán okamžite

odstúpiť od Zmluvy a odmietajúca strana nemá nárok na žiadnu kompenzáciu, náhradu
škody alebo inú platbu, ktorú by inak mohla od strany, ktorá od Zmluvy odstúpila,
požadovať.
10. Vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa budú prednostne riadiť platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, Obchodným zákonníkom, Zákonom o podpore, Zákonom
o energetike, Zákonom o regulácii, Pravidlami trhu a príslušnými vyhláškami
a nariadeniami vlády, rozhodnutiami a vyhláškami ÚRSO a PP OKTE.
11. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom OKTE, a.s. obdrží 1 rovnopis a
Záujemca obdrží 1 rovnopis.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne,
určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom
neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná
voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy
a jej plnenie je možné, osoby podpisujúce Zmluvu v mene Zmluvných strán sú oprávnené
na jej podpísanie, Zmluvné strany sú oboznámené s obsahom Zmluvy a bez výhrad s
ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.
Záujemca:
Dátum:

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

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

OKTE, a.s.:
Dátum:

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

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

Ing. Michal Cabala, PhD.

Ing. Milan Lipovský

predseda predstavenstva

člen predstavenstva

Príloha č. 1 – Osoby poverené komunikáciou
Osoby poverené komunikáciou
Za Záujemcu:
Meno a priezvisko
Funkcia
Telefón
E-mail

Elektronická adresa Záujemcu pre doručenie
a)

akceptovaného návrhu Zmluvy o príplatku v elektronickej podobe a

b)

výzvy na poskytnutie finančnej zábezpeky

(ak sa odlišuje od elektronickej adresy osoby poverenej komunikáciou)
.................................................@......................................
Osoby poverené schvaľovaním dokladov vyúčtovania podpory
Za Výrobcu elektriny:
Meno a priezvisko
Funkcia
Telefón
E-mail

Za OKTE, a.s. sú kontaktné údaje osôb poverených výkonom jednotlivých činností v
súvislosti s plnením tejto Zmluvy podľa čl. II tejto Zmluvy zverejnené na webovom sídle
OKTE, a.s.

Príloha č. 2 – Ponúknuté zariadenie
Ponúknuté zariadenie vo Výberovom konaní:
Druh obnoviteľného zdroja:
Veľkosť inštalovaného výkonu (v kW):
Vymedzené územie prevádzkovateľa regionálnej
prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy):

distribučnej

sústavy

(názvom

Príloha č. 3 – Špecifikácia Zariadenia výrobcu elektriny
Špecifikácia Zariadenia výrobcu elektriny s právom na podporu Príplatkom:

1

Identifikácia Zariadenia výrobcu elektriny:
EIC kód W Zariadenia výrobcu elektriny
Názov zariadenia výrobcu elektriny
Platnosť podpory
Fakturačné údaje pre Zariadenie výrobcu elektriny:
Názov
Ulica
Súpisné číslo
Orientačné číslo
P.O.BOX
PSČ
Obec
Štát
Fakturačný e-mail
IBAN
BIC

