
ZMLUVA O PREVODE ZÁRUK PÔVODU 
ELEKTRINY Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 

Číslo: 2021/6200/5147 uzatvorená v súlade s§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný 
zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník") a § Ba a §8b zákona č. 309/2009 Z. 

z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o podpore OZE") 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SIC: 
štatutárny orgán: 
Zapísaný v: 

(ďalej ako „Predávajúci") 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ : 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SIC: 
štatutárny orgán: 

Zapísaná v: 

(ďalej len „Zmluva") 

uzatvorená medzi: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
00156 752 
2020480198 
SK2020480198 
Tatra banka, a.s. 
2921123848/1100 
SK45 1100 0000 0029 2112 3848 
TATRSKBX 
Ing. Vladimír Kollár - generálny riaditeľ štátneho podniku 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Pš, vložka č.: 
32/8 

RIGHT POWER, a.s. 
Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina 
36 366 544 
2022214007 
SK2022214007 
Tatra banka, a.s. 
2620753408/1100 
SK26 1100 0000 0026 2075 3408 
TATRSKBX 
Ing Michael Landau - predseda predstavenstva 
Lukáš Choma, MSc. - podpredseda predstavenstva 
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 
10762/L 

(ďalej ako „Kupujúci" a spolu s Predávajúcim aj ako „Zmluvné strany" a samostatne ako „Zmluvná 
strana") 

Uvedené Zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto Zmluvu: 



Článok I. 
Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho v súlade s § Ba a § 8b Zákona 
o podpore OZE a podmienkami tejto Zmluvy previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k 
Zárukám pôvodu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie definovaných v čl. II. 
tejto Zmluvy (ďalej len „Záruky pôvodu") a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za 
prevod Záruk pôvodu kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto Zmluvy. 

1.2 Predávajúci sa zaväzuje previesť na Kupujúceho Záruky pôvodu, vydané Predávajúcemu 
organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosťou OKTE, a.s. so sídlom: Mlynské 
nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 45687862, zapísanou v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 5087 /B (ďalej len „OKTE") za obdobia a najviac 
v množstvách Záruk pôvodu uvedených v bode 2.2, čl. II. tejto zmluvy. 

1.3 Kupujúci sa zaväzuje na seba prevziať Záruky pôvodu, vydané Predávajúcemu od OKTE za 
obdobia a najmenej v množstvách Záruk pôvodu definovaných v bode 2.2, čl. II. Zmluvy. 
Kupujúci berie na vedomie, že Záruku pôvodu možno v zmysle § Ba ods. 4 Zákona 
o podpore OZE použiť iba do 12 mesiacov od dátumu výroby elektriny z obnoviteľných 
zdrojov elektriny. Použitím záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa 
rozumie jej uplatnenie na preukázanie podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov na 
celkovom množstve dodanej elektriny. 

1.4 Predávajúci informuje Kupujúceho o Zárukách pôvodu vydaných OKTE definovaných 
v bode 2.2 čl. II. tejto Zmluvy bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy v prípade 
Záruk pôvodu, ktoré boli v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy už vydané OKTE pre 
Predávajúceho a Predávajúci nimi disponuje. V prípade Záruk pôvodu definovaných v čl. II. 
tejto Zmluvy, ktoré neboli v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy ešte vydané OKTE, 
Predávajúci bude informovať Kupujúceho o vydaní Záruk pôvodu OKTE bezodkladne po 
tejto skutočnosti. 

1.5 Za účelom zabezpečen ia vykonania registrácie prevodu Záruk pôvodu sa Zmluvné strany 
zaväzujú do 20 pracovných dní od podania informácie Predávajúcim v zmysle bodu 1.4 
tohto článku Zmluvy, podpísať dokument - "Potvrdenie o prevedení záruk pôvodu elektriny 
z obnoviteľných zdrojov energie", ktorý tvorí Prílohu č. 1 tej to Zmluvy (ďalej len „Dokument 
o prevode") pričom množstvo Záruk pôvodu je určené v súlade s podmienkami uvedenými 
v tejto Zmluve. 

1.6 Najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia obojstranne podpísaného Dokumentu 
o prevode Predávajúcemu od Kupujúceho, uskutoční Predávajúci príkaz k prevodu Záruk 
pôvodu prostredníctvom OKTE v prospech Kupujúceho. Predávajúci odošle podpísaný 
Dokument o prevode Kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v Prílohe č. 2 
tejto Zmluvy. Kupujúci odošle obojstranne podpísaný Dokument o prevode Predávajúcemu 
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

1. 7 Účinnosť prevodu vlastníckeho práva k Zárukám pôvodu a vznik práva Predávajúceho na 
zaplatenie kúpnej ceny podľa čl. IV. tejto Zmluvy vzniká dňom doručenia obojstranne 
podpísaného Dokumentu o prevode Predávajúcemu zo strany Kupujúceho. 

1.8 V prípade, ak o vykonaní registrácie prevodu Záruk pôvodu vydá OKTE akýkoľvek doklad 
(ďalej len „Potvrdenie OKTE"), Zmluvná strana, ktorá Potvrdenie OKTE obdrží je bez 
zbytočného odkladu povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vykonaní prevodu Záruk 
pôvodu spolu s preukázateľným doručením kópie Potvrdenia OKTE druhej Zmluvnej strane 
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v Prílohe č . 2 tejto Zmluvy. 

Článok II. 
Záruky pôvodu 

2.1 Zárukou pôvodu sa pre účely tejto Zmluvy rozumie doklad podľa§ Ba ods. 1 písm. a) Zákona 
o podpore OZE vydaný Predávajúcemu zo strany OKTE v elektronickej (prípadne papierovej) 
podobe, ktorý preukazuje, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie á-~ 
používa sa na účely preukázania, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných · , 
zdrojov energie a dodaný do elektrizačnej sústavy. So zárukou pôvodu elektriny z , \ 2. :; 
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obnoviteľných zdrojov energie je spojené právo dodávateľa elektriny uviesť pri vyúčtovaní 
dodanej elektriny koncovému odberateľovi elektrinu ako elektrinu vyrobenú z 
obnoviteľného zdroja energie. 

2.2 Predmetom prevodu podľa tejto Zmluvy sú Záruky pôvodu spÍňajúce nasledujúce 
podmienk z ť chto 'robn 'ch zariadení: 

Výroba elektriny Záruky pôvodu 

Dátum začatia Dátum skončenia Množstvo (MWh) 

01.01.2021 31.03.2021 60 OOO 

01.07.2021 30.09.2021 100 OOO 

01.10.2021 31.12.2021 100 OOO 

01.01.2022 31.01.2022 10 OOO 

01.02.2022 28.02.2022 10000 

01.03.2022 31.03.2022 10 OOO 

01.04.2022 30.04.2022 10 OOO 

01.05.2022 31.05.2022 10 OOO 

01.06.2022 30.06.2022 10 OOO 

01.07.2022 31.07.2022 10 OOO 

01.08.2022 31.08.2022 10 OOO 

01.09.2022 30.09.2022 10 OOO 

01.10.2022 31.10.2022 10 OOO 

01.11.2022 30.11.2022 10000 

01.12.2022 31.12.2022 10 OOO 

Článok III. 
Vyhlásenia Predávajúceho 

3.1 Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že: 
a) je výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorý bol v zmysle § 8b Zákona 

o podpore OZE zaregistrovaný v elektronickej evidencii, ktorú vedie OKTE; 
b) požiadal, alebo požiada OKTE o vydanie Záruk pôvodu spíňajúcich podmienky uvedené 

v čl. II. tejto Zmluvy; 
c) si nieje vedomý žiadnej prekážky na jeho strane, ktorá by bránila prevodu vlastníckeho 

práva k Zárukám pôvodu na Kupujúceho a zaväzuje sa nevykonať po podpise tejto 
Zmluvy žiadne právne úkony, ktoré by takémuto prevodu bránili alebo ho znemožnili. 

Článok IV. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

4.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu za každú jednu MWh prevedenej Záruky 
pôvodu, ku ktorej Kupujúci nadobudol vlastnícke právo podľa čl. 1. bodu 1. 7 tejto Zmluvy, 
kúpnu cenu vo výške: 

4.1.1 0 ,48 Eur (slovom: nula eur štyridsaťosem centov) bez dane z pridanej hodnoty, 
k Zárukám pôvodu vydaným za obdobie výroby od 01.01.2021 do 31.03.2021 a od 
01.07.2021 do 31.12.2021 v množstve 260 OOO MWh, 



4.1.2 0,60 Eur (slovom: nula eur šesťdesiat centov) bez dane z pridanej hodnoty, 
k Zárukám pôvodu vydaným za obdobie výroby od 01.01.2022 do 31.12.2022 
v množstve 120 OOO MWh, 

(ďalej len „Kúpna cena"). 
Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná ku Kúpnej cene vo výške stanovenej v sú lade s 
platnými právnymi predpismi upravujúcimi výšku dane z pridanej hodnoty v deň vzniku 
daňovej povinnosti. 

4.2 Podkladom pre zaplatenie Kúpnej ceny je faktúra vystavená Predávajúcim a preukázateľné 

doručená Kupujúcemu. 

4.3 Predávajúci najskôr v deň doručenia obojstranne podpísaného Dokumentu o prevode pod ľa 
čl. 1. bod 1.7 tejto Zmluvy vystaví a preukázateľne doručí faktúru Kupujúcemu. Kúpna cena 
bude Kupujúcim uhradená v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa preukázateľného 

doručenia faktúry Kupujúcemu. Ak pripadne tento deň na sobotu, nedeľu, štátny sviatok 
alebo iný deň pracovného pokoja, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň. 
Predávajúci sa zaväzuje zaslať faktúru na adresu sídla Kupujúceho uvedenú v záhlavítejto 
Zmluvy. 

4.4 Faktúra musí obsahovať okrem všetkých náležitostí ustanovených zákonom č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení aj údaje v zmysle Obchodného zákonníka 
v znení platnom ku dňu vzniku daňovej povinnosti ako aj podpis a pečiatku Predávajúceho, 
číslo účtu Predávajúceho a číslo tejto Zmluvy. 

4.5 Úhradou sa rozumie pripísanie fakturovanej čiastky na účet Predávajúceho uvedený na 
faktúre. 

4.6 Kupujúci je oprávnený do uplynutia lehoty splatnosti faktúry túto Predávajúcemu vrátiť bez 
zaplatenia, pokiaľ faktúra nemá náležitosti uvedené v bode 4.4 tohto článku Zmluvy alebo 
má iné vady v obsahu, a to s uvedením dôvodu jej vrátenia. Predávajúci je podľa povahy 
vady povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú faktúru. Oprávneným vrátením faktúry 
prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová 15 dňová lehota splatnosti faktúry začne 
plynúť odo dňa preukázateľného doručenia novej alebo opravenej faktúry Kupujúcemu. 

Článok V. 
Osobitné dojednania 

5.1 Zmluvné strany sú si povinné poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, vrátane vykonania 
opráv tejto Zmluvy alebo jej Prílohy č. 1, a to tak, aby k prevodu Záruk pôvodu 
v elektronickej evidencii OKTE nebránili žiadne prekážky. 

5.2 V prípade, ak prevodu Záruk pôvodu v elektronickej evidencii OKTE budú brániť také 
prekážky, ktoré z objektívnych dôvodov nebudú môcť byť Zmluvnými stranami odstránené, 
ktorákoľvek zo Zmluvných strán bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, avšak len v časti 
týkajúcej sa prevodu Záruk pôvodu postihnutej neodstrániteľnými prekážkami prevodu 
Záruk pôvodu. Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom preukázateľného 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane alebo 
neskorším dňom uvedeným v takomto oznámení. Odstúpením od tejto Zmluvy nezaniká 
právo Zmluvnej strany na náhradu preukázateľne vzniknutej škody voč i Zmluvnej strane, 
ktorá nemožnosť prevodu Záruk pôvodu v elektronickej evidencii OKTE spôsobila, a to bez 
ohľadu na to, ktorá zo Zmluvných strán právo na odstúpenie od tejto Zmluvy využila. 

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať celé množstvo Záruk pôvodu definované v bode 
2.2, čl. II. tejto Zmluvy v prípade, že takýmto množstvom v danom období nedisponuje. 
V takom prípade môže Predávajúci, po vzájomnej dohode s Kupujúcim prostredníctvom 
elektronickej komunikácie, previesť Kupujúcemu Záruky pôvodu z iného obdobia medzi 
01.01.2021 a 31.03.2021 a medzi 01.07.2021 a 31.12.2022 tak, aby súčet všetkých 
prevedených Záruk pôvodu podľa tejto Zmluvy neprekročil 380 OOO MWh. Dojednať 
množstvo podľa tohto bodu môžu osoby splnomocnené na podpisovanie Dokumentu 
o prevode, uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

5.4 Osoby splnomocnené komunikovať vo veciach tejto Zmluvy sú zadefinované v Prílohe č. 2 
tejto Zmluvy. , 
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5.5 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, je povinná nahradiť 
škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvná strana nie je povinná nahradiť škodu, ak 
preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené oko l nosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť. 

5.6 Zodpovednosť Zmluvných strán za č iastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností 
je vyl účená, ak sa tak stalo v dôsledku okolností vylučuj úcich zodpovednosť podľa § 37 4 
a nasl. Obchodného zákonníka (vyššia moc). 

5.7 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá Zmluvná strana bez zbytočného 
odkladu upozorní druhú Zmluvnú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej moci. 
Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, využije všetko svoje úsilie na nápravu 
situácie a na odstránenie príčiny svojej neschopnosti plniť Zmluvu v čo najväčšom rozsahu 
a v primeranom čase. Dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vyššej moci 
predlžujú o dobu jej pôsobenia. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, bez 
zbytočného odkladu oznámi druhej Zmluvnej strane jej zánik. 

5.8 V prípade, ak sa Kupujúci zapisuje do registra partnerov verejného sektora (ďalej len 
„Register") v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďa lej len „Zákon o registri 
partnerov verejného sektora"), zaväzuje sa, že bude v Registri zapísaný aspoň počas doby 
trvan ia tohto zmluvného vzťahu. Kupujúci sa zároveň zaväzuje zapísať sa do Registra aj 
kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ dôjde k takej zmene okolností, 
ktorá zápis Kupujúceho do Registra v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora 
vyžaduje. 

5.9 Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu všetky zmeny, ktoré budú v Registri vo vzťahu 
k nemu podľa bodu 5.8 tohto článku Zmluvy vykonané, a to do 15 dní odkedy k zápisu 
zmeny do Registra došlo. Táto povinnosť platí do dátumu vzájomného vysporiadania 
finančných záväzkov medzi Predávajúcim a Kupujúcim vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

5.10 Kupujúci berie na vedomie, že povinnosti uvedené v bode 5.8 tohto článku Zmluvy sa 
primerane vzťahujú aj na osoby, ktoré nadobúdajú od Kupujúceho majetok, práva 
k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ním poskytované 
plnenia alebo nadobúdané práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so Zmluvou 
(ďalej len „Následný nadobúdateľ") a zaväzuje sa zabezpečiť, aby mali Následní 
nadobúdatelia splnené tieto povinnost i v zmysle Zákona o registri partnerov verejného 
sektora. 

5.11 Ak si Kupujúci nesplní povinnosti uvedené v bode 5.8 tohto článku Zmluvy alebo ak nastanú 
okolnosti uvedené v ust. § 15 Zákona o registri partnerov verejného sektora, Predávajúci 
je oprávnený neplniť, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom nieje v omeškaní a toto neplnenie 
sa nepovažuje za porušenie tejto Zmluvy. Kupujúci nie je oprávnený uplatňovať si v tomto 
prípade voči Predávajúcemu akúkoľvek náhradu škody alebo sankcie. 

5.12 V prípade ak sa preukáže, že Kupujúci porušil povinnosť uvedenú v bodoch 5.8 tohto č lánku 
Zmluvy v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora alebo Následní 
nadobúdatelia porušili povinnosť v zmysle bodu 5.10 tohto článku Zmluvy a Predávajúcemu 
bola v tejto súvislosti zo strany príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákoľvek iná 
sankcia, zaväzuje sa Kupujúci nahradiť Predávajúcemu túto pokutu alebo akúkoľvek inú 
sankciu, ako aj akúkoľvek škodu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne. 

5.13 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú okolnosti uvedené v ust. § 
15 Zákona o registri partnerov verejného sektora, alebo ak Kupujúci poruší povinnosti 
uvedené v bode 5.8 tohto článku Zmluvy 

5.14 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak je l{upujúci v omeškaní s úhradou 
kúpnej ceny za ktorúkoľvek prevedenú Záruku pôvodu, ku ktorej Kupujúci nadobudol 
vlastnícke právo podľa čl. 1. bodu 1.7 tejto Zmluvy, a to najmenej 3 (slovom: tri) pracovné 
dni po lehote splatnosti príslušnej faktúry v zmysle bodu 4.3 tejto Zmluvy. 

5.15 Predávajúci si vyhradzuje právo nepreviesť Kupujúcemu Záruky pôvodu definované v bode 
2.2 čl. II. Zmluvy v prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za už 
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prevedenú Záruku pôvodu, ku ktorej Kupujúci nadobudol vlastnícke právo podľa čl. 1. bodu 
1. 7 tejto Zmluvy. 

Článok Vl. 
Protikorupčná doložka 

6.1 Predávajúci má prijatý protikorupčný program, ktorý vychádza z Protikorupčnej politiky 
Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 schválenej uznesením vlády Slovenskej 
republiky č. 585/2018 zo dňa 12. decembra 2018, ktorého cieľom a účelom je zamedziť 
korupcii, zlepšiť protikorupčnú prevenciu, zmenšovať priestor pre korupciu a odstraňovať 
príčiny jej vzniku , pričom za dôsledné uplatňovanie a dodržiavanie protikorupčných zásad a 
ostatných ustanovení programu majú zodpovednosť v súlade s prijatým protikorupčným 
programom obidve Zmluvné strany. Protikorupčný program Predávajúceho je zverejnený 
na webovej stránke Predávajúceho. 

6.2 Zmluvné strany vyznávajú hodnoty, že zákonné a protikorupčné správanie je jedným zo 
základných atribútov podnikania a takéto správanie je charakteristické pre všetky aktivity 
a činnosti Zmluvných strán. 

6.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú konať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, etickými normami, prijatými proti korupčnými programami, rešpektujúc 
a ochraňujúc základné práva a slobody všetkých osôb, podporovať spravodlivé a rovné 
zaobchádzanie so všetkými osobami, poskytovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky, 
rešpektovať a ochraňovať životné prostredie a prijímať vhodné systémy riadenia a 
podnikania etickým spôsobom. 

6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že podľa ich vedomostí žiaden z ich predstaviteľov, zástupcov, 
zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v ich mene pri poskytovaní plnenia predmetu 
zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, 

vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo 
poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia, za účelom získania alebo udržania 
výhody pri výkone podnikateľskej činnosti. 

6.5 V rámci oznamovacej povinnosti, sa Zmluvné strany zaväzujú, že akékoľvek podozrenie 
z korupčného správania, alebo porušenie protikorupčného programu prijatého 
Predávajúcim sú povinné oznámiť príslušným orgánom verejnej moci, alebo podať 
oznámenie spôsobom uvedenom na webovom sídle Predávajúceho. 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia §47a ods. 1 zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri 
zmlúv. 

7.2 Nakoľko Predávajúci je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informáciQ v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám"), Zmluvné strany súhlasia s tým, že táto Zmluva (vrátane údajov 
o bankovom spojení a čísle účtu Zmluvných strán uvedených v záhlaví tej to Zmluvy) a 
daňové doklady súvisiace s touto Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre 
povinne zverejňované zmluvy a faktúry ukladá Zákon o slobodnom prístupe k informáciám 
vo svojom ust. §5a a §5b a v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č . 498/2011 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti 
informácie o uzatvorení zmluvy. Za tým účelom Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na 
vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. 

7.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia 
právnymi predpismi SR, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti energetiky. 
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7.4 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim z plnenia tejto Zmluvy, budú 
Zmluvné strany prednostne riešiť dohodou a vzájomným rokovaním Zmluvných strán. Ak 
k dohode nedôjde, je ktoráko ľvek Zmluvná strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie 
príslušnému súdu Slovenskej republiky v zmysle ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. 
Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. 

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto Zmluvy sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto 
písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti 
doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje 
sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie 
(usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre 
doručovanie je rozhodné sídlo Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 

7.6 Ustanovenia tejto Zmluvy sú oddeliteľné. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane 
akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútiteľné v 
dôsledku zmeny platných právnych predpisov, nebude tým dotknutá platnosť ani 
vynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto 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 
tejto Zmluvy a zámery Zmluvných strán obsiahnuté v pôvodných ustanoveniach. 

7.7 Akákoľvek zmena tejto Zmluvy sa môže urobiť len formou chronologicky očíslovaných 
písomných dodatkov k nej, podpísaných oboma Zmluvnými stranami, ak nie je v tejto 
Zmluve uvedené inak. 

7.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 
Príloha č.1 - Potvrdenie o prevedení záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov 
energie; 
Príloha č.2 - Zoznam osôb splnomocnených pre komunikáciu a podpisovanie 
Dokumentu o prevode; 

Pri zmene údajov uvedených v Prílohe č. 2 sa Zmluvné strany zaväzujú oznámiť túto zmenu 
obratom príslušnej Zmluvnej strane doporučeným listom, pričom nie je povinnosť 
uzatvorenia písomného dodatku v zmysle bodu 7.7 tohto článku Zmluvy. 

7.9 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom 
každá zo Zmluvných strán obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

7.10 Zmluvné strany potvrdzujú, že táto Zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite 
a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s 
touto Zmluvou k nej pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave, dňa .:.~::. .. ~~-~-~.!~~-l V Žiline, dňa .. 1r~ .. i9.:.20J !f 
Za Predávajúceho: 
VODOHOHSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
ŠTÁTNY PODNIK 
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Ing. Vl dimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Za Kupujúceho: 
RIGHT POWER, a.s. 

Ing. Michael Landau 
predseda predstavenstva 



Príloha č.1- Potvrdenie o prevedení záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 

POTVRDENIE O PREVEDENÍ ZÁRUK PÔVODU ELEKTRINY Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 
podľa§ Sa a§ Sb zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(ďalej len „Zákon o podpore OZE") 

vykonané na základe Zmluvy č. 2021/6200/514 7 uzatvorenej dňa ......................... medzi: 

Predávajúcim: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 
IBAN: 

BIC: 
(ďalej len „Predávajúci") 

a 

Kupujúcim: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 
(ďalej len „Kupujúci") 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
00 156 752 
2020480198 
SK2020480198 

Tatra banka, a.s. 
2921123848/1100 
SK45 1100 0000 0029 2112 3848 

TATRSKBX 

RIGHT POWER, a.s. 

Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina 
36 366 544 
2022214007 
SK2022214007 
Tatra banka, a.s. 

2620753408/1100 
SK26 1100 0000 0026 2075 3408 
TATRSKBX 

Toto potvrdenie preukazuje prevod nasledujúcich záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 
podľa § Sa a § Sb Zákona o podpore OZE z Predávajúceho na Kupujúceho, a to pre účely uskutočnenia 

takéhoto prevodu organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou spoločnosťou OKTE, a.s. so sídlom: Mlynské 
nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 45687862, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel: Sa, vložka č.: 5087 /B (ďalej len „OKTE"): 

1. 

Výrobné zariadenie: ........................................................................................................... 
Dátum začatia výroby 

DD.MM.RR (ku ktorej sa prevod záruk vzťahuje) 
elektriny: 

Dátum skončenia 
DD.MM.RR (ku ktorej sa prevod záruk vzťahuje) 

výroby elektriny: 

Množstvo elektriny 
................... MWh (ku ktorej sa prevod záruk vzťahuje) 

vyrobenej z OZE: 

V Bratislave, dňa ............ ......... .. V Žiline, dňa ...................... . 
Za Predávajúceho: 

meno: 
funkcia: 

Za Kupujúceho: 

meno: 
funkcia: 
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Príloha č.2 

Osoby splnomocnené pre komunikáciu v rozsahu tejto Zmluvy: 

Zmluvné účely 

Predávajúci 

Kupuj.úcl 

Potvrdenie o prevedení záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 
Osoby splnomocnené pre podpisovanie Potvrdení o prevedení záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie a dojednania množstva záruk pôvodu k prevodu podľa bodu 5.3, čl. V. tejto zmluvy (Príloha 
č.1): 

9 




