Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0002/2019/E-PP
Číslo spisu: 821-2019-BA

Bratislava, 08. 02. 2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie ako orgán
príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu
v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci zmeny
rozhodnutia č. 0031/2014/E-PP zo dňa 26. 08. 2014 v znení rozhodnutia č. 0010/2017/E-PP zo dňa
24. 05. 2017, ktorým úrad schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy
rozhodol
podľa § 13 ods. 2 písm. a) v spojení s § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach na návrh účastníka konania tak, že pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 m e n í
rozhodnutie č. 0031/2014/E-PP zo dňa 26. 08. 2014 v znení rozhodnutia č. 0010/2017/E-PP zo dňa
24. 05. 2017 o schválení prevádzkového poriadku takto:
1.

V kapitole 3 bod 3.1.1 znie:
„3.1.1 Zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa zaväzuje
Prevádzkovateľ rezervovať distribučnú kapacitu, umožniť prístup do sústavy a v prípade
účastníka trhu s elektrinou iného ako výrobcu elektriny aj prepraviť pre účastníka trhu s
elektrinou množstvo elektriny výkonovo obmedzené výškou rezervovanej kapacity, vrátane
služieb spojených s používaním prenosovej sústavy, a účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje
zaplatiť cenu za prístup a cenu za poskytnutie distribučných služieb a súvisiacich služieb.“

2.

V bode 3.1.2 sa na koniec vkladá nová veta, ktorá znie:
„Obchodné podmienky zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
ktorú uzatvára Prevádzkovateľ s výrobcom elektriny vo vzťahu k odovzdávaciemu miestu
tvoria prílohu č. 7 tohto prevádzkového poriadku.“

3.

V bode 3.1.3 druhá veta znie:
„Na každé odberné miesto sa uzatvára iba jedna zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a
distribúcii elektriny, okrem prípadov pohyblivých odberných miest, ktorými sú elektrické
hnacie dráhové vozidlá. Na každé odovzdávacie miesto sa uzatvára iba jedna zmluva

o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, okrem prípadov pohyblivých
odberných miest, ktorými sú elektrické hnacie dráhové vozidlá.“
4.

V kapitole 3 bod 3.1.8 znie:
„3.1.8 Podmienkou platnosti zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
je platnosť zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia odberateľa elektriny do
distribučnej sústavy Prevádzkovateľa pre dané odberné miesto odberateľa elektriny
a platnosť zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej medzi odberateľom elektriny
a príslušným dodávateľom elektriny pre dané odberné miesto. Podmienkou platnosti zmluvy
o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny je platnosť zmluvy o pripojení
zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa pre dané
odovzdávacie miesto výrobcu elektriny.“

5.

V kapitole 3 bod 3.3.7 znie:
„3.3.7 Užívateľ distribučnej sústavy vykoná také opatrenia, aby Prevádzkovateľ mal
v každom čase zabezpečený prístup k určenému meradlu, alebo k nemeraným častiam na
odbernom mieste a na odovzdávacom mieste pre potreby zistenia údajov o spotrebe na
odbernom mieste a dodávky vyrobenej elektriny na odovzdávacom mieste.“

6.

V kapitole 3 bod 3.3.10 znie:
„3.3.10 Užívateľ distribučnej sústavy umožní v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľovi
kontrolu zariadení a spôsob prevádzkovania zariadení, ktoré môžu ovplyvňovať stabilitu
a bezpečnosť sústavy.“

7.

V kapitole 3 bod 3.3.12 znie:
„3.3.12 Odberateľ elektriny a výrobca elektriny je povinný sprístupniť odberné miesto
a odovzdávacie miesto pre účely vykonania kontroly, odpočtu, pripojenia a ukončenia
odberu elektriny a dodávky vyrobenej elektriny, výmenu a demontáže určeného meradla
prípadne odstránenia poruchy.“

8.

V kapitole 3 bod 3.3.16 Prevádzkového poriadku znie:
„3.3.16 Užívateľ sústavy je povinný uhrádzať ceny a tarify za prístup do distribučnej sústavy
a distribúciu elektriny podľa príslušnej napäťovej úrovne, do ktorej je odberné miesto
a odovzdávacie miesto pripojené.“

9.

V kapitole 3 bod 3.5.7 znie:
„3.5.7 Zaplatené zálohy zohľadní Prevádzkovateľ vo vyúčtovaní. Celá fakturovaná suma
musí byť uhradená užívateľom distribučnej sústavy na účet Prevádzkovateľa najneskôr
v deň splatnosti faktúry, pričom za deň úhrady sa považuje deň pripísania celej sumy na účet
Prevádzkovateľa. Lehota splatnosti nesmie byť kratšia ako 14 dní od dátumu vystavenia
faktúry. Ak však užívateľ distribučnej sústavy preukáže Prevádzkovateľovi, že
Prevádzkovateľ doručil užívateľovi distribučnej sústavy príslušnú faktúru menej ako 10
kalendárnych dní pred jej splatnosťou, je splatnosť takejto faktúry 10 kalendárnych dní odo
dňa jej doručenia užívateľovi distribučnej sústavy. Vzniknutý preplatok vráti
Prevádzkovateľ užívateľovi distribučnej sústavy bezhotovostným prevodom na jeho účet v
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lehote splatnosti dohodnutej v zmluve, alebo ich po vzájomnej dohode môže započítať so
splatnými pohľadávkami, alebo s budúcimi pohľadávkami.“
10.

V kapitole 3 bod 3.5.9 znie:
„3.5.9 Za každý začatý deň omeškania úhrady dlžnej sumy je Prevádzkovateľ oprávnený
účtovať dlžníkovi úrok z omeškania z dlžnej sumy v súlade s ustanoveniami všeobecne
záväzných platných predpisov4), ak nie je v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy
a distribúcii elektriny dohodnuté inak. Splatnosť úroku z omeškania je rovnaká ako
splatnosť faktúry uvedená v zmluve.“

11.

V kapitole 5 bod 5.2.1.6 znie:
„5.2.1.6 Predpokladom pre uzavretie zmluvy o dodávke elektriny na krytie strát v
distribučnej sústave je platná a účinná zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do
distribučnej sústavy a platná a účinná zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii
elektriny vo vzťahu k odovzdávaciemu miestu zariadenia na výrobu elektriny.“

12.

V kapitole 5 bod 5.2.4.1 znie:
„5.2.4.1 Výrobca elektriny s právom podpory je povinný dodržať predpísaný účinník
a dohodnutú hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity meranú v odovzdávacom mieste,
ktorým je dodávaná elektrina do distribučnej sústavy. Opakované nedodržanie predpísaného
účinníka alebo hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity môže Prevádzkovateľ alebo ním
poverená osoba považovať za podstatné porušenie zmluvy o dodávke elektriny na krytie
strát v distribučnej sústave, zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do
distribučnej sústavy a zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny vo
vzťahu k odovzdávaciemu miestu zariadenia na výrobu elektriny.“

13.

V prílohe č. 2 písm. A. bod 16 tretia odrážka znie:
„ ▪ Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom začatia funkčných skúšok výrobne, je
Žiadateľ povinný, v prípade že bola uzatvorená Zmluva o pripojení odberného zariadenia
žiadateľa do distribučnej sústavy, uzatvoriť s Prevádzkovateľom novú Združenú zmluvu
o dodávke elektriny u svojho obchodníka. Uzatvorenie novej Združenej zmluvy generuje
požiadavku na montáž 4Q elektromera. Po doručení potrebných dokladov k funkčnej skúške
a pred vykonaním funkčnej skúšky je Žiadateľ povinný uzatvoriť s Prevádzkovateľom
zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre odovzdávacie miesto
zariadenia na výrobu elektriny, ktorej návrh mu Prevádzkovateľ bezodkladne odošle. Po
podpise tejto zmluvy je výrobcovi elektriny umožnený prístup výrobne do distribučnej
sústavy.“

14.

V Prevádzkovom poriadku sa vkladá nová príloha č. 7, ktorá znie:
„PRÍLOHA Č. 7
OBCHODNÉ PODMIENKY ZMLUVY O PRÍSTUPE DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
A DISTRIBÚCII ELEKTRINY
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ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tieto Obchodné podmienky zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
(ďalej len „Obchodné podmienky“) podrobnejšie upravujú vzájomné vzťahy medzi
spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č. 3879/B ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len
„Prevádzkovateľ“) a výrobcom elektriny (ďalej len „Výrobca“), vznikajúce pri prístupe
zariadenia na výrobu elektriny Výrobcu (ďalej len „Zariadenie na výrobu elektriny“)
do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „Distribučná sústava“) v odovzdávacom
mieste Zariadenia na Výrobu elektriny (ďalej len „Odovzdávacie miesto“) na základe zmluvy
o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom
a Výrobcom (ďalej len „Zmluva“). Spoločný názov pre Prevádzkovateľa a Výrobcu je v týchto
Obchodných podmienkach ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“.
1. PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom Zmluvy je:
a) záväzok Prevádzkovateľa rezervovať pre Výrobcu distribučnú kapacitu zodpovedajúcu
maximálnej rezervovanej kapacite v Odovzdávacom mieste a umožniť Výrobcovi prístup
Zariadenia na výrobu elektriny do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste (ďalej
spoločne len „Prístup do sústavy”);
b) záväzok Výrobcu riadne a včas uhrádzať Prevádzkovateľovi cenu za Prístup do sústavy,
a to v súlade a za podmienok uvedených v Zmluve, platných právnych predpisoch a
cenových rozhodnutiach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“).
2. PRÍSTUP DO SÚSTAVY
2.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Výrobcovi Prístup do sústavy za podmienok uvedených
v Zmluve, Technických podmienkach, Prevádzkovom poriadku, platných právnych predpisoch
a cenových rozhodnutiach ÚRSO.
2.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Prístup do sústavy vo výške maximálnej rezervovanej
kapacity v Odovzdávacom mieste uvedenej v Zmluve.
2.3 Výrobca sa zaväzuje dodávaním elektriny výrobcom elektriny do sústavy vyrobenej
v Zariadení na výrobu elektriny do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste neprekročiť
maximálnu rezervovanú kapacitu v Odovzdávacom mieste uvedenú v Zmluve. Za prekročenie
maximálnej rezervovanej kapacity v Odovzdávacom mieste je Výrobca povinný zaplatiť
Prevádzkovateľovi platbu vo výške stanovenej cenovým rozhodnutím ÚRSO.
2.4 Výrobca je povinný udržiavať Zariadenie na výrobu elektriny v stave, ktorý zodpovedá
príslušným platným právnym predpisom a technickým normám tak, aby negatívne
neovplyvňovalo kvalitu elektriny v Distribučnej sústave.
3. ZMLUVNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
3.1 Zmluva obsahuje nasledovné identifikačné údaje týkajúce sa Zariadenia na výrobu elektriny

a Odovzdávacieho miesta:
a)
b)
c)
d)
e)

Špecifikácia Zariadenia na výrobu elektriny;
Adresa Odovzdávacieho miesta;
EIC kód Odovzdávacieho miesta;
Zmluva o pripojení Zariadenia na výrobu elektriny;
Maximálna rezervovaná kapacita;
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f) Meranie vyrobenej elektriny dodanej do Distribučnej sústavy;
g) Pripojenie Zariadenia na výrobu elektriny do Distribučnej sústavy na napäťovej úrovni.
4. CENA ZA PRÍSTUP DO SÚSTAVY
4.1 Prevádzkovateľ účtuje Výrobcovi cenu za Prístup do sústavy v súlade s platnými právnymi
predpismi a cenovými rozhodnutiami ÚRSO.
4.2 Cenové rozhodnutia ÚRSO sú uverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa.
4.3 Ak dôjde k zmene ceny za Prístup do sústavy na základe zmeny platných právnych predpisov
alebo cenového rozhodnutia ÚRSO počas zmluvného obdobia, je Prevádzkovateľ oprávnený
účtovať Výrobcovi cenu za Prístup do sústavy, v súlade s podmienkami príslušného nového
platného právneho predpisu a cenového rozhodnutia ÚRSO.
4.4 Ceny uvedené v cenových rozhodnutiach ÚRSO neobsahujú DPH. K cenám sa pri fakturácii
pripočítava DPH v súlade s platnými právnymi predpismi.
5. PLATOBNÉ PODMIENKY CENY ZA PRÍSTUP DO SÚSTAVY
5.1 Prevádzkovateľ vystaví faktúru za Prístup do sústavy vždy do 15 kalendárnych dní po uplynutí
príslušného kalendárneho mesiaca.
5.2 Splatnosť faktúry za Prístup do sústavy je 14 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia. Ak
však Výrobca preukáže Prevádzkovateľovi, že Prevádzkovateľ doručil Výrobcovi príslušnú
faktúru za Prístup do sústavy menej ako 10 kalendárnych dní pred jej splatnosťou, je splatnosť
takejto faktúry 10 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Výrobcovi. Ak pripadne deň
splatnosti faktúry za Prístup do sústavy na deň pracovného voľna, dňom splatnosti je najbližší
nasledujúci pracovný deň. Úhradou faktúry za Prístup do sústavy sa rozumie pripísanie
fakturovanej sumy na účet Prevádzkovateľa s uvedením správneho variabilného symbolu
uvedeného na faktúre za Prístup do sústavy. Ak Výrobca poukáže úhradu s nesprávnym
variabilným symbolom, alebo ju poukáže na nesprávny bankový účet Prevádzkovateľa ako je
uvedené na faktúre za Prístup do sústavy, je Prevádzkovateľ oprávnený vrátiť mu úhradu ako
neuhradenú a účtovať mu úrok z omeškania.
5.3 Ak faktúra za Prístup do sústavy nebude obsahovať číslo účtu Prevádzkovateľa, Výrobca sa
zaväzuje uhradiť faktúru na účet Prevádzkovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy.
5.4 Ak Výrobca neuhradí faktúru za Prístup do sústavy v lehote splatnosti, je Prevádzkovateľ
oprávnený zaslať Výrobcovi písomnú upomienku (výzvu na úhradu) na náklady Výrobcu
podľa platného cenníka služieb distribúcie Prevádzkovateľa, ktorý je zverejnený na webovom
sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk (ďalej len „Cenník služieb distribúcie“).
5.5 Ak Výrobca neuhradí faktúru za Prístup do sústavy ani v lehote uvedenej v písomnej
upomienke (výzve na úhradu), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Prevádzkovateľ
je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
5.6 Ak je Výrobca v omeškaní s úhradou faktúry za Prístup do sústavy, je Prevádzkovateľ
oprávnený účtovať Výrobcovi úrok z omeškania vo výške 0,035 % z dlžnej sumy, a to za každý
aj začatý deň omeškania od dátumu splatnosti faktúry až do jej úhrady.
6. MERANIE ELEKTRINY A ODPOČTY
6.1 Dodávka elektriny vyrobenej v Zariadení na výrobu elektriny dodanej do Distribučnej sústavy
v Odovzdávacom mieste je meraná určeným meradlom umožňujúcim meranie typu A.
6.2 Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí Prevádzkovateľ po splnení
technických podmienok merania elektriny uvedených v Technických podmienkach. Druh,
počet, veľkosť a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení určuje Prevádzkovateľ.
Úpravy na umiestnenie určeného meradla zabezpečuje Výrobca na vlastné náklady.
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6.3 Dodávka elektriny vyrobenej v Zariadení na výrobu elektriny do Distribučnej sústavy sa meria
určeným meradlom v zmysle platných právnych predpisov.
6.4 Prevádzkovateľ poskytuje Výrobcovi namerané údaje na Odovzdávacom mieste
prostredníctvom webovej služby www.diportal.sk.
6.5 Meranie elektriny a odpočty určeného meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania
výsledkov merania a ostatných informácií vykonáva Prevádzkovateľ. Odpočet určeného
meradla sa vykonáva v súlade s Prevádzkovým poriadkom, pričom Výrobca je povinný
poskytnúť Prevádzkovateľovi k vykonaniu odpočtu všetku nevyhnutnú súčinnosť. V prípade
poruchy určeného meradla, v dôsledku ktorej určené meradlo nezaznamenáva alebo nesprávne
zaznamenáva množstvo elektriny vyrobenej v Zariadení na výrobu elektriny dodanej do
Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste, Prevádzkovateľ stanoví množstvo elektriny
vyrobenej v Zariadení na výrobu elektriny dodanej do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom
mieste súlade s Prevádzkovým poriadkom.
6.6 Výrobca je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo
odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. Všetky poruchy na určenom meradle, vrátane porušenia
zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré Výrobca zistí, je povinný bezodkladne
ohlásiť Prevádzkovateľovi.
6.7 Ak má Výrobca pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na
určenom meradle chybu môže Výrobca písomne požiadať Prevádzkovateľa o zabezpečenie
jeho preskúšania. Prevádzkovateľ je povinný do 30 kalendárnych dní od doručenia písomnej
žiadosti Výrobcu zabezpečiť preskúšanie určeného meradla. Ak na určenom meradle nebudú
zistené chyby, ktoré presahujú chyby povolené podľa osobitného predpisu, uhradí Výrobca
náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou podľa platného Cenníka služieb distribúcie.
Podanie žiadosti o preskúšanie určeného meradla nezbavuje Výrobcu povinnosti uhradiť platby
podľa Zmluvy v lehote ich splatnosti.
6.8 Výrobca je povinný umožniť Prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe montáž určeného
meradla, montáž zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch, prístup
k Odovzdávaciemu miestu, Zariadeniu na výrobu elektriny, zariadeniu na prenos informácií o
nameraných údajoch a k určenému meradlu na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia
určeného meradla alebo zistenia dodaného množstva elektriny.
6.9 Dôvody výmeny určeného meradla sú najmä:
a) výmena určeného meradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia určeného meradla;
b) výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla;
c) výmena určeného meradla z dôvodu poruchy na určenom meradle;
d) výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.
7. PLATNOSŤ ZMLUVY
7.1 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva
nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
7.2 Podmienkou platnosti Zmluvy je platnosť zmluvy o pripojení Zariadenia na výrobu elektriny
uvedenej v Zmluve.
7.3 Platnosť Zmluvy zaniká:
a) zánikom platnosti zmluvy o pripojení Zariadenia na výrobu elektriny uvedenej v Zmluve; to
neplatí, ak k zániku platnosti zmluvy o pripojení Zariadenia na výrobu elektriny uvedenej
v Zmluve dôjde výlučne z dôvodu uzavretia novej zmluvy o pripojení Zariadenia na výrobu
elektriny v Odovzdávacom mieste medzi Prevádzkovateľom a Výrobcom;
b) písomnou dohodou Zmluvných strán;
c) písomným odstúpením od Zmluvy;
d) písomnou výpoveďou Zmluvy.
7.4 Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak:
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a) Výrobca poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve, Prevádzkovom poriadku,
Technických podmienkach a platných právnych predpisoch a k náprave nedôjde napriek
písomnej výzve Prevádzkovateľa,
b) Výrobca dodáva elektrinu vyrobenú v Zariadení na výrobu elektriny do Distribučnej
sústavy v Odovzdávacom mieste bez za tým účelom uzatvorenej zmluvy s príslušným
účastníkom trhu s elektrinou,
c) Výrobca nemá pre Odovzdávacie miesto zabezpečený režim vlastnej alebo prenesenej
zodpovednosti za odchýlku.
7.5 Výrobca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Prevádzkovateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť
uvedenú v Zmluve a k náprave nedôjde napriek písomnej výzve Výrobcu, v lehote uvedenej
v takejto výzve, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní.
7.6 Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak:
a) bol na majetok druhej Zmluvnej strany vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku alebo
b) druhá Zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
7.7 Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď Zmluvnej strany,
ktorá Zmluvu vypovedá, doručená druhej Zmluvnej strane.
7.8 V prípade zániku Zmluvy odstúpením Zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu
vôle odstupujúcej Zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V prípade
zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán Zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode
Zmluvných strán.
7.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo
Zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky
pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
7.10 Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie iným spôsobom sa nedotýka práva na uplatnenie
nárokov vyplývajúcich z porušenia Zmluvy vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvných
ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a ostatných
ustanovení, ktoré podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení
Zmluvy.
7.11 Zánikom Zmluvy zanikne právo Výrobcu využívať Distribučnú sústavu v Odovzdávacom
mieste, t.j. zanikne právo Výrobcu dodávať elektrinu vyrobenú v Zariadení na výrobu
elektriny do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste.
7.12 Po zániku Zmluvy ukončí Prevádzkovateľ meranie elektriny vyrobenej v Zariadení na
výrobu elektriny dodanej do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste a poskytovanie
nameraných údajov o elektrine vyrobenej v Zariadení na výrobu elektriny dodanej do
Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste príslušným účastníkom trhu s elektrinou a
pristúpi k odpojeniu Zariadenia na výrobu elektriny od Distribučnej sústavy.
7.13 V prípade ukončenia Zmluvy je Výrobca povinný umožniť Prevádzkovateľovi vykonať
všetky úkony súvisiace s ukončením Prístupu do sústavy a odpojením Zariadenia na výrobu
elektriny od Distribučnej sústavy, vrátane odobratia určeného meradla a zariadenia na prenos
informácií o nameraných údajoch. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Výrobca povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000 eur za každé
porušenie povinnosti Výrobcu uvedenej v tomto odseku. Výrobca je povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota
splatnosti faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty
podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá
Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Výrobcu podľa tohto odseku.
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8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1

Zmluvu možno zrušiť iba písomne; tým nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy, podľa ktorých
Zmluva zaniká na základe dohodnutých právnych skutočností. Zmluvu možno meniť alebo
dopĺňať len písomnými vzostupne číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch Zmluvných strán.
8.2 Zmena identifikačných údajov Zmluvných strán, ako aj čísla účtu, zmena útvaru zodpovedného
za uzatvorenie a plnenie Zmluvy, zmena doručovacej adresy alebo zmena kontaktnej emailovej
adresy Zmluvnej strany vo veciach Zmluvy, sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce
uzavretie dodatku k Zmluve. Zmluvná strana dotknutá takouto zmenou je povinná zmeny týchto
údajov písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10
kalendárnych dní od zmeny príslušných údajov. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je na
ťarchu povinnej Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si včas všetky
informácie, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podľa Zmluvy.
8.3 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktorých sú si
vedomé, a ktoré by mohli viesť ku škodám a sú povinné usilovať sa odvrátiť hroziace škody.
8.4 Výrobca je povinný informovať Prevádzkovateľa o akýchkoľvek zmenách, ktoré majú vplyv
na riadne plnenie Zmluvy, najmä o zmenách Zariadenia na výrobu elektriny, a to najneskôr do 5
kalendárnych dní odo dňa vykonania zmeny.
8.5 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie Zmluvy vrátane
predzmluvných vzťahov, na splnenie povinností vyplývajúcich mu z právnych predpisov, na
účely oprávnených záujmov alebo na základe platného súhlasu so spracúvaním osobných
údajov. Ochrana a spracúvanie osobných údajov sa týka len informácií o fyzických osobách.
Prevádzkovateľ zodpovedá za ochranu a spracúvanie osobných údajov. Výrobca je povinný
poskytnúť Prevádzkovateľovi údaje potrebné na uzatvorenie Zmluvy, inak má Prevádzkovateľ
právo Zmluvu s Výrobcom neuzatvoriť. Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania
osobných údajov vrátane práv Výrobcu ako dotknutej osoby a možnosti ich uplatnenia sú
uvedené v informáciách o ochrane osobných údajov priložených k Zmluve a dostupných
v aktuálnom znení tiež na stránke www.zsdis.sk/gdpr (ďalej len „Informácie o ochrane
údajov“).
8.6 Výrobca svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje:
a) správnosť a pravdivosť údajov uvedených v Zmluve, ktoré sa ho týkajú,
b) že mu boli poskytnuté Informácie o ochrane údajov,
c) že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informoval
o podmienkach spracúvania osobných údajov iné osoby, ktorých osobné údaje poskytol
Prevádzkovateľovi v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (napr. kontaktné osoby).
8.7 Pre doručovanie písomností Výrobcovi sa použije adresa Výrobcu, ktorá je uvedená v záhlaví
Zmluvy.
8.8 Pre doručovanie písomností Prevádzkovateľovi sa použije nasledovná adresa:
Západoslovenská distribučná, a.s.
P. O. Box 292
810 00 Bratislava 1
8.9 Všetky podania Zmluvných strán, ktoré sa majú podľa Zmluvy urobiť písomne, sa budú
považovať za riadne podané, ak budú doručené druhej Zmluvnej strane osobne alebo poštou na
adresu Zmluvnej strany uvedenú v Zmluve alebo písomne oznámenú druhej Zmluvnej strane;
tým nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy týkajúce sa doručovania faktúr. Písomné podania
Zmluvných strán sa považujú za doručené druhej Zmluvnej strane dňom prevzatia zásielky
alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa druhá Zmluvná strana o uložení zásielky
nedozvedela, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky.
8.10 Výrobca nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo
Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
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8.11 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch
Zmluvných strán.
8.12 Ustanovenia Zmluvy sú oddeliteľné. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek
ustanovenie Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútiteľné najmä, ale nie len v
dôsledku zmeny platných právnych predpisov, nebude tým dotknutá platnosť ani vynútiteľnosť
ostatných ustanovení Zmluvy a Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať s cieľom úpravy
zmluvného vzťahu v zmysle novej právnej úpravy a nahradiť dotknuté ustanovenia novými,
určenými právnou úpravou, resp. zmenou tak, aby bol zachovaný účel Zmluvy a zámery
Zmluvných strán obsiahnuté v pôvodných ustanoveniach.
8.13 Prípadné spory Zmluvných strán budú prednostne riešené dohodou Zmluvných strán, v prípade
riešenia sporov súdnou cestou budú tieto riešené príslušným súdom Slovenskej republiky podľa
platných právnych predpisov. Výrobca má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone č.
250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov právo požiadať
ÚRSO o riešenie sporu medzi Prevádzkovateľom a Výrobcom. Výrobca, ktorý je
spotrebiteľom, má v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov možnosť obrátiť sa na
príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov.
8.14 Výrobca je oprávnený reklamovať plnenie Prevádzkovateľa podľa Zmluvy v mieste, spôsobom
a v lehotách uvedených v Prevádzkovom poriadku.
8.15 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality, sledovať, evidovať a vyhodnocovať
štandardy kvality a uverejňovať a archivovať údaje o štandardoch kvality, a to v súlade
s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú
štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len
„Vyhláška“). Ak Prevádzkovateľ nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne
nastalo, je povinný uhradiť Výrobcovi kompenzačnú platbu podľa § 7 v spojení s § 9 Vyhlášky.
Vyhodnocovanie štandardov kvality Prevádzkovateľ zverejňuje na svojom webovom sídle.
8.16 Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Výrobcom, ktoré nie sú upravené v Zmluve sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými podmienkami
Prevádzkovateľa (v týchto Obchodných podmienkach len „Technické podmienky“)
a prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa (v týchto Obchodných podmienkach len
„Prevádzkový poriadok“). Technické podmienky a Prevádzkový poriadok sú uverejnené na
webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk. Výrobca podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa
s Technickými podmienkami a Prevádzkovým poriadkom riadne oboznámil. Technické
podmienky a Prevádzkový poriadok sú pre Zmluvné strany záväzné. Technické podmienky
a Prevádzkový poriadok je Prevádzkovateľ oprávnený meniť v súlade s platnými právnymi
predpismi, pričom každá zmena ich znenia je pre Výrobcu záväzná odo dňa jej účinnosti.
8.17 Zmluvné strany sú povinné dodržiavať svoje povinnosti a pravidlá uvedené v Zmluve, platných
právnych predpisoch, Technických podmienkach a Prevádzkovom poriadku.
8.18 Zmluva je vyhotovuje spravidla v 2 vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo
Zmluvných strán dostane po jej podpise oboma Zmluvnými stranami po jednom vyhotovení.
Zmluvné strany sa môžu v Zmluve dohodnúť na inom počte vyhotovení Zmluvy.“

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia ÚRSO
č. 0002/2019/E-PP z 08. 02. 2019.
Ostatné časti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy Západoslovenská
distribučná, a.s. schváleného rozhodnutím č. 0031/2014/E-PP zo dňa 26. 08. 2014 v znení
rozhodnutia č. 0010/2017/E-PP zo dňa 24. 05. 2017 zostávajú nezmenené.
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Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 11. 12 2018 doručený
a pod podacím číslom 41171/2018/BA zaevidovaný návrh na zmenu prevádzkového poriadku,
ktorý bol schválený rozhodnutím úradu č. 0031/2014/E-PP zo dňa 26. 08. 2014 v znení rozhodnutia
č. 0010/2017/E-PP zo dňa 24. 05. 2017 (ďalej len ,,zmena prevádzkového poriadku“)
prevádzkovateľa distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 (ďalej len „účastník konania“). Týmto dňom sa začalo správne
konanie vo veci zmeny prevádzkového poriadku.
Zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie úradu v súlade
s § 17 ods. 2 písm. g) v spojení s § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“).
Podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania zmení
rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie podľa
§ 13, alebo nastali skutočnosti, ktoré túto zmenu odôvodňujú.
Účastník konania v súlade s § 15 ods. 6 zákona o regulácii predložil na schválenie návrh na
zmenu prevádzkového poriadku v súvislosti s platnosťou zákona č. 309/2018 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon 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 č. 309/2009 Z. z.“), ktorým došlo k zmene okrem iných zákonov aj zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o energetike“). Podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona o energetike je
výrobca elektriny povinný „uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny
alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom sústavy,
ak výrobca elektriny dodáva elektrinu do sústavy.“
Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správny orgán je povinný dať účastníkom
konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu i spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Za týmto účelom úrad zvolal
vo svojich priestoroch osobné stretnutie 31. 01. 2019, kde s účastníkom konania prerokoval všetky
navrhované zmeny a doplnenia a umožnil mu vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia. Následne
účastník
konania
predložil
doplnený
návrh
prevádzkového
poriadku
so
zapracovanými pripomienkami podaním zo dňa 31. 01. 2019, ktoré bolo zaevidované pod podacím
číslom 4462/2019/BA. Hlavné zmeny sa týkali podmienok základných zmluvných vzťahov
užívateľa sústavy a prevádzkovateľa sústavy, prístupu do sústavy výrobcu elektriny, zmluvy
o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, odovzdávacieho miesta výrobcu
elektriny ako užívateľa sústavy, fakturačných podmienok, úrokov z omeškania a vloženej novej
Prílohy č. 7 - obchodných podmienok zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii
elektriny, ktoré upravujú vzájomné vzťahy medzi prevádkovateľom distribučnej sústavy
a výrobcom elektriny s odovzdávacím miestom. Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo
správneho poriadku a v priebehu správneho konania posúdil súlad predloženého návrhu na zmenu
a doplnenie prevádzkového poriadku s ustanoveniami zákona č. 309/2009 Z. z.
Úrad po preskúmaní návrhu na zmenu prevádzkového poriadku, jeho súladu so zákonom
o energetike, zákonom o regulácii, s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou
a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v platnom a účinnom znení ako aj so znením
vyššie uvedených právnych predpisov, dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového
10

poriadku spolu s odôvodnením spĺňa požiadavky na jeho zmenu, a preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Sekciu ekonomiky a vecnej regulácie, P. O. BOX 12,
Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

Rozhodnutie sa doručí:
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
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