
Číslo zmluvy: 2017-12-..... 

 

Zmluva o zúčtovaní odchýlky 
 (ďalej len „Zmluva“) 

 
medzi: 

 
Obchodné meno:    
Sídlo:      
IČO:      
DIČ:      
IČ DPH:     
Zastúpená:     
      
Bankové spojenie:    
IBAN:      
BIC(SWIFT):     
Referencia:     
EIC:      
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ......................., oddiel: ........., 
vložka č . ................. 
(ďalej len „Subjekt zúčtovania“) 
 

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 
 
Bežný účet: 
IBAN:     SK09 1100 0000 0029 2212 3014 
BIC (SWIFT):    TATRSKBX 
(napr. pre ročnú fixnú platbu) 
 
Účet pre odchýlky a zúčtovanie rozdielov: 
IBAN:     SK11 1100 0000 0029 2612 2967 
BIC(SWIFT):    TATRSKBX 
 
Účet pre finančnú zábezpeku: 
IBAN:     SK40 1100 0000 0029 2112 2968 
BIC(SWIFT):    TATRSKBX 
 
Účet pre centrálnu fakturáciu: 
IBAN:     SK06 1100 0000 0029 2712 3806 
BIC (SWIFT):    TATRSKBX 
 
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“) 
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I. Článok 

Preambula 

1. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou - OKTE, a.s. vykonáva činnosť zúčtovania 
odchýlok a činnosť centrálnej fakturácie podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o energetike“), a ďalej činnosť zúčtovania rozdielov v zmysle vyhlášky č. 24/2013 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre 
fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Pravidlá 
trhu“) a Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (ďalej len „PP OKTE“), schváleného Úradom 
pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) v platnom znení. 

2. Táto Zmluva sa riadi najmä ustanoveniami 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“), zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“), príslušnými nariadeniami vlády, 
vyhláškami ÚRSO, najmä Pravidlami trhu, vyhláškami Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“), platnými rozhodnutiami ÚRSO, PP OKTE, 
Pravidlami prevádzky informačných systémov OKTE, a.s. (ďalej len „Pravidlá IS OKTE“). 

3. Terminológia a odborné pojmy používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona 
o energetike, Zákona o regulácii, Pravidiel trhu, nariadení vlády, vyhlášok MH SR, 
vyhlášok ÚRSO, rozhodnutí ÚRSO a PP OKTE. 

4. OKTE, a.s. v súlade so Zákonom o energetike a Pravidlami trhu vykonáva činnosť 
centrálnej fakturácie a tak v súlade s ust. § 9 ods. 4 Zákona o DPH koná voči Subjektu 
zúčtovania vo vlastnom mene, pričom takto zabezpečuje službu (centrálnu fakturáciu) na 
účet prevádzkovateľov sústav a výrobcov elektriny. 

 

II. Článok 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok Subjektu 
zúčtovania zo strany OKTE, a.s. v každej zúčtovacej perióde zúčtovacieho obdobia 
v zmysle Pravidiel trhu, ako aj činnosť centrálnej fakturácie vykonávaná pre Subjekt 
zúčtovania zo strany OKTE, a.s. a činnosť zúčtovania rozdielov vykonávaná pre Subjekt 
zúčtovania zo strany OKTE, a.s. 

2. Zmluvou o zúčtovaní odchýlky sa OKTE, a.s. zaväzuje vyhodnocovať, zúčtovávať 
a vysporiadať odchýlku Subjektu zúčtovania a uhradiť platbu za odchýlky a Subjekt 
zúčtovania sa zaväzuje uhradiť platbu za odchýlky a služby poskytnuté Subjektu 
zúčtovania zo strany OKTE, a.s. Zmluvou o zúčtovaní odchýlky sa ďalej OKTE, a.s. 
zaväzuje vykonávať pre Subjekt zúčtovania centrálnu fakturáciu a zúčtovanie rozdielov 
a uhradiť platby pre Subjekt zúčtovania zo zúčtovania rozdielov a Subjekt zúčtovania sa 
zaväzuje uhradiť OKTE, a.s. poplatky súvisiace s prevádzkou sústavy (tzn. poplatok na 
základe tarify za systémové služby a poplatok na základe tarify za prevádzkovanie 
systému) a poplatok za zúčtovanie rozdielov. 

3. OKTE, a.s. uskutočňuje zúčtovanie odchýlok v zmysle Pravidiel trhu a PP OKTE. 

4. OKTE, a.s. vykonáva centrálnu fakturáciu v zmysle Pravidiel trhu a PP OKTE. 

5. OKTE, a.s. vykonáva vyhodnotenie a zúčtovanie rozdielov v zmysle Pravidiel trhu 
a PP OKTE. 
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III. Článok 

Registrácia Subjektu zúčtovania 

1. Subjekt zúčtovania bude zaregistrovaný v IS OKTE len v prípade podpisu tejto Zmluvy, 
poskytnutia finančnej zábezpeky podľa Článku IV ods. 1. tejto Zmluvy a po uhradení 
poplatku za ročnú fixnú platbu za prístup do systému zúčtovania, vyhodnotenia 
a vysporiadania odchýlok podľa Článku XI, ods. 1, písm. a). 

2. Spôsob registrácie, spôsob zverejňovania, termíny, možnosti a spôsoby zrušenia 
registrácie Subjektu zúčtovania v IS OKTE sa riadia ustanoveniami PP OKTE. 

 

IV. Článok 

Finančná zábezpeka 

1. Subjekt zúčtovania je povinný poskytnúť finančnú zábezpeku, a to jednou z nasledovných 
možností, alebo ich kombináciou: 

a) zložením hotovosti na účet OKTE, a.s. uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to minimálne 
3 pracovné dni pred účinnosťou tejto Zmluvy s referenciou, IBAN a BIC uvedenými 
v kmeňových údajoch Subjektu zúčtovania. V prípade nesprávneho uvedenia 
referencie alebo IBAN alebo BIC platby alebo nesprávneho účtu OKTE, a.s. môže 
dôjsť k oneskorenému zaregistrovaniu platby do IS OKTE. Za oneskorené pripísanie 
platby z dôvodu nesprávneho uvedenia referencie alebo IBAN alebo BIC OKTE, a.s. 
nenesie zodpovednosť; 

b) odovzdaním bankovej záruky OKTE, a.s.; spolu s bankovou zárukou predloží Subjekt 
zúčtovania potvrdenie banky, ktorá vystavila bankovú záruku, o jej credit ratingu; 
v prípade bankovej záruky vystavenej v cudzom jazyku predloží Subjekt zúčtovania 
s originálom aj úradný preklad bankovej záruky do slovenského jazyka; banková 
záruka musí byť vystavená od banky s bankovou licenciou v Slovenskej republike 
(ďalej len „SR“) s priznaným dlhodobým credit ratingom minimálne na úrovni 
BBB+ (S&P), resp. Baa1 (Moody’s), s dobou platnosti minimálne 10 mesiacov; 
Subjekt zúčtovania doručí platnú bankovú záruku OKTE, a.s., a to minimálne 
15 kalendárnych dní pred požadovaným dňom účinnosti tejto Zmluvy. 

2. OKTE, a.s. do 15. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka odvedie Subjektu zúčtovania 
hodnotu výnosu z depozitu uloženého v banke. Za správu finančnej zábezpeky 
si OKTE, a.s. uplatňuje administratívny poplatok u Subjektu zúčtovania vo výške 0,5% p. 
a. (pri 360-dňovom účtovnom roku) z hodnoty finančnej zábezpeky a uplatní DPH k tejto 
službe. OKTE, a.s. vo faktúre uvedie aj hodnotu výnosu z depozitu uloženého v banke, 
ktorú odpočíta od celkovej hodnoty služby súvisiacej so správou finančnej zábezpeky 
vrátane DPH. Pokiaľ úroková sadzba na jeden deň klesne tak, že výnos z depozitu 
uloženého v banke je nižší ako je hodnota služby súvisiacej so správou finančnej 
zábezpeky vrátane DPH, potom sa hodnota služby vrátane DPH rovná výške výnosu 
z depozitu uloženého v banke. V prípade zahraničného Subjektu zúčtovania sa DPH 
neuplatňuje. OKTE, a.s. sprístupní faktúru Subjektu zúčtovania v IS OKTE, a zároveň ju 
zašle e-mailom na adresu uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Faktúra je splatná 
14 kalendárnych dní odo dňa jej sprístupnenia Subjektu zúčtovania v IS OKTE. 

3. OKTE, a.s. stanoví výšku finančnej zábezpeky Subjektu zúčtovania podľa PP OKTE. 

4. V prípade nesúhlasu Subjektu zúčtovania s výškou finančnej zábezpeky sa postupuje 
podľa PP OKTE. 



____________________________________________________________________________________________________ 

Zmluva o zúčtovaní odchýlky  Strana 4 / 24 

5. V prípade neuhradenia splatných záväzkov Subjektu zúčtovania voči OKTE, a.s., vrátane 
splatných záväzkov na úhradu platieb na základe zálohových predpisov, vzniknutých na 
základe tejto Zmluvy, je OKTE, a.s. oprávnený použiť finančné zabezpečenie Subjektu 
zúčtovania na uhradenie vzniknutého záväzku a obmedziť, prípadne pozastaviť registráciu 
denných diagramov do dňa uhradenia splatného záväzku a doplnenia výšky finančného 
zabezpečenia podľa PP OKTE. Odmietnutie diagramov sa v takomto prípade nepovažuje 
za porušenie tejto Zmluvy a OKTE, a.s. nie je zodpovedný za akékoľvek náklady, 
majetkové ujmy či škody, ktoré by v tejto súvislosti mohli vzniknúť Subjektu zúčtovania 

6. O použití finančnej zábezpeky OKTE, a.s. informuje Subjekt zúčtovania najneskôr 
v priebehu 1. pracovného dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola finančná zábezpeka 
uplatnená. O použití finančnej zábezpeky bude Subjekt zúčtovania informovaný 
prostredníctvom IS OKTE a následne e-mailom a doporučeným listom na adresu Subjektu 
zúčtovania. 

7. Ak v dôsledku čerpania finančnej zábezpeky poklesne jej výška pod jej stanovenú hodnotu 
podľa ods. 3. tohto článku, je Subjekt zúčtovania povinný doplniť finančnú zábezpeku na 
stanovenú hodnotu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia poklesu finančnej 
zábezpeky prostredníctvom IS OKTE. V prípade, že Subjekt zúčtovania zvolí spôsob 
navýšenia finančnej zábezpeky podľa ods. 1. písm. a) tohto článku a nesprávne uvedie 
referenciu alebo IBAN, odmietnutie diagramov sa v takomto prípade nepovažuje za 
porušenie tejto Zmluvy a OKTE, a.s. nie je zodpovedný za akékoľvek náklady, majetkové 
ujmy či škody, ktoré by v tejto súvislosti mohli vzniknúť Subjektu zúčtovania. 

8. Pokiaľ je vypočítaná hodnota finančnej zábezpeky na nasledujúci mesiac nižšia, ako je 
aktuálna, je Subjekt zúčtovania povinný ponechať finančnú zábezpeku z aktuálneho 
mesiaca 1 pracovný deň po dátume splatnosti vyúčtovacej faktúry. Na základe písomnej 
žiadosti Subjektu zúčtovania je OKTE, a.s. povinný do 3 pracovných dní od prijatia 
originálu žiadosti o zníženie finančnej zábezpeky, najskôr však druhý pracovný deň po 
úhrade vyúčtovacích faktúr z predchádzajúceho mesiaca, uvedenú čiastku vyrovnať 
s príslušným Subjektom zúčtovania. V žiadosti Subjekt zúčtovania uvedie dôvod vrátenia 
finančnej zábezpeky, referenciu, adresu banky a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý 
OKTE, a.s. príslušné finančné prostriedky vráti. V prípade zvýšenia finančnej zábezpeky 
na nasledujúci mesiac je Subjekt zúčtovania povinný navýšiť finančnú zábezpeku 
najneskôr do 3 pracovných dní od zverejnenia výpočtu prostredníctvom IS OKTE, v ktorom 
bola finančná zábezpeka zmenená. 

9. OKTE, a.s. je oprávnený vykonať kedykoľvek hodnotenie dennej odchýlkovosti Subjektu 
zúčtovania nasledujúcim spôsobom: 

a) OKTE, a.s. vypočíta sumu absolútnych hodnôt rozdielov nameraných hodnôt 
dodávok a odberov elektriny vypočítaných pre jednotlivé zúčtovacie periódy za 
kalendárny deň v rámci bilančnej skupiny Subjektu zúčtovania, 

b) OKTE, a.s. vypočíta sumu absolútnych hodnôt odchýlok Subjektu zúčtovania 
vypočítaných pre jednotlivé zúčtovacie periódy za rovnaký kalendárny deň ako deň 
podľa písm. a) tohto ods., 

c) OKTE, a.s. vypočíta ukazovateľ hodnotenia dennej odchýlkovosti Subjektu 
zúčtovania za kalendárny deň ako podiel výšky odchýlok Subjektu zúčtovania 
vypočítanej podľa písm. b) tohto ods. a hodnoty vypočítanej podľa písm. a) tohto ods., 
pričom ak sa hodnota určená podľa písm. a) tohto ods. rovná nule, OKTE, a.s. 
hodnotenie dennej odchýlkovosti Subjektu zúčtovania pre príslušný kalendárny deň 
nevykoná. 

10. V prípade, že ukazovateľ hodnotenia dennej odchýlkovosti vypočítaný podľa 
predchádzajúceho odseku opakovane prevyšuje hodnotu 0,5, OKTE, a.s. je oprávnený 
stanoviť výšku finančnej zábezpeky podľa vzorca uvedeného v PP OKTE, pričom: 
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a) výška maximálneho objemu denných obchodov bude určená ako vyššia 
z nasledujúcich hodnôt: 

i. výška disponibilného objemu obchodov Subjektu zúčtovania určená podľa PP 
OKTE, 

ii. maximálna hodnota z hodnôt vypočítaných pre jednotlivé kalendárne dni podľa 
ods. 9. písm. a) za obdobie posledných 30 dní, 

b) pomerná odchýlka Subjektu zúčtovania sa určí: 

i. v prípade, ak OKTE, a.s. stanoví výšku maximálneho objemu denných 
obchodov podľa tohto ods. písm. a) bodu i, ako podiel priemeru hodnôt odchýlky 
vypočítaných podľa ods. 9. písm. b) a výšky disponibilného objemu obchodov 
určenej podľa tohto ods. písm. a) bodu i za dni, v ktorých ukazovateľ hodnotenia 
dennej odchýlkovosti Subjektu zúčtovania za uplynulých 30 dní prevýšil hodnotu 
0,5, s presnosťou na tri desatinné miesta, 

ii. v prípade, ak OKTE, a.s. stanoví výšku maximálneho objemu denných 
obchodov podľa tohto ods. písm. a) bodu ii, vo výške priemeru hodnôt 
ukazovateľa hodnotenia dennej odchýlkovosti Subjektu zúčtovania 
vypočítaných za dni, v ktorých ukazovateľ hodnotenia dennej odchýlkovosti 
Subjektu zúčtovania za uplynulých 30 dní prevýšil hodnotu 0,5, s presnosťou na 
tri desatinné miesta, 

c) v prípade zvýšenia finančnej zábezpeky podľa tohto odseku je Subjekt zúčtovania 
povinný navýšiť finančnú zábezpeku najneskôr do 3 pracovných dní od oznámenia 
novej výšky finančnej zábezpeky prostredníctvom IS OKTE, 

d) stanovenie výšky finančnej zábezpeky podľa tohto odseku je OKTE, a.s. oprávnený 
vykonať v prípade potreby aj opakovane. 

11. Subjekt zúčtovania, ktorému končí platnosť registrácie v IS OKTE, je povinný ponechať 
finančnú zábezpeku až do doby konečného zúčtovania odchýlok. Výška tejto finančnej 
zábezpeky sa stanoví na základe očakávaných rozdielov medzi mesačným a konečným 
zúčtovaním odchýlok. Pri neplnení tejto povinnosti môže byť Subjektu zúčtovania účtovaná 
zmluvná pokuta vo výške 0,03 % z určenej čiastky za každý deň neplnenia tejto povinnosti. 

12. OKTE, a.s. má právo držať finančné prostriedky od Subjektu zúčtovania zložené na účely 
finančnej zábezpeky na ľubovoľnom zo svojich bankových účtov, v dôsledku čoho môžu 
byť takéto finančné prostriedky vrátené Subjektu zúčtovania bankovým prevodom 
z ľubovoľného bankového účtu, ktorého majiteľom je OKTE, a.s. 

 

V. Článok 

Spôsob odovzdávania hodnôt dodávok a odberov 

1. Spôsob odovzdávania zmluvne dohodnutých denných diagramov dodávok a odberov 
sa riadi ustanoveniami PP OKTE („Registrácia denných diagramov dodávky a odberu“). 

2. Subjekt zúčtovania môže aktualizovať denné diagramy za svoju bilančnú skupinu v rámci 
vnútrodennej registrácie. Spôsob vnútrodennej registrácie diagramov sa uskutočňuje 
podľa postupu uvedeného v PP OKTE. 

3. V rámci vnútrodennej registrácie môže OKTE, a.s. prijímať aj úpravy denných diagramov 
vo forme prírastkov dodávok, resp. odberov, prostredníctvom obchodnej platformy. 

4. Subjekt zúčtovania môže poveriť obchodnú platformu na zastupovanie pre nahlasovanie 
denných diagramov v rámci vnútrodennej registrácie diagramov. Zoznam poverených 
obchodných platforiem je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 
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5. Subjekt zúčtovania, ktorý realizuje len cezhraničný prenos, nezadáva denné diagramy do 
IS OKTE. 

 

VI. Článok 

Namerané hodnoty dodávok a odberov 

1. Spôsob a termíny odovzdávania nameraných hodnôt dodávok a odberov sa riadi 
ustanoveniami PP OKTE („Poskytovanie údajov zo strany účastníkov trhu s elektrinou“). 

2. OKTE, a.s. poskytuje Subjektu zúčtovania evidované údaje o všetkých odberných 
a odovzdávacích miestach (ďalej len „OOM“), ktoré sú priradené do bilančnej skupiny 
Subjektu zúčtovania. OKTE, a.s. poskytuje Subjektu zúčtovania prístup k nameraným 
hodnotám odberu a dodávky elektriny s možnosťou ich exportu z IS OKTE.  

3. OKTE, a.s. poskytuje Subjektu zúčtovania údaje prostredníctvom zabezpečeného prístupu 
do IS OKTE, ktorý OKTE, a.s. zriadi pre Subjekt zúčtovania na základe žiadosti 
o založenie používateľského účtu. 

 

VII. Článok 

Veľkosť, vyhodnotenie a reklamácia odchýlok 

1. OKTE, a.s. zistí veľkosť odchýlky Subjektu zúčtovania pre každú zúčtovaciu periódu 
(základná perióda vyhodnotenia a následného zúčtovania odchýlok) ako rozdiel medzi 
dohodnutým množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny a skutočným množstvom 
elektriny jeho bilančnej skupiny v MWh zaokrúhlene na 3 desatinné miesta. 

2. Pre vyhodnotenie odchýlok sa uplatňujú postupy uvedené v článku „Algoritmus zúčtovania 
odchýlok“ PP OKTE. 

3. Vyhodnotenie dennej odchýlky a jej sprístupnenie subjektom zúčtovania je podmienené 
dodaním nameraných alebo náhradným spôsobom určených hodnôt odberov a dodávok 
elektriny pre jednotlivé subjekty potrebných pre zúčtovanie odchýlok od poskytovateľov 
údajov. 

4. Ak budú dodané namerané alebo náhradným spôsobom určené hodnoty odberov 
a dodávok elektriny podľa ods. 3. tohto článku, potom OKTE, a.s. umožní Subjektu 
zúčtovania prostredníctvom IS OKTE denne po vyhodnotení odchýlok, najneskôr však do 
10:30 hod. dňa D+1 prístup k nasledovným informáciám pre každú zúčtovaciu periódu: 

a) veľkosť odchýlky Subjektu zúčtovania v MWh, 

b) zúčtovacia cena v EUR / MWh, 

c) percentuálny podiel súčtu odberov elektriny a dodávok elektriny pre odberné miesta 
s meraním typu C priradené do bilančnej skupiny Subjektu zúčtovania k celkovému 
súčtu všetkých odberov elektriny na celom vymedzenom území, 

d) cena za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu v EUR/MWh, 

e) hodnoty odberov elektriny a dodávok elektriny bilančnej skupiny Subjektu zúčtovania 
podľa typu merania v MWh,  

f) platba Subjektu zúčtovania za odchýlku v EUR, 

g) platba OKTE, a.s. Subjektu zúčtovania za odchýlku v EUR, 

h) platba Subjektu zúčtovania za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu pri odbere 
elektriny a dodávke elektriny na odberných miestach a odovzdávacích miestach 
s meraním typu C v EUR, 
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i) veľkosť odchýlky sústavy v MWh. 

5. OKTE, a.s. zverejní prostredníctvom IS OKTE denne do 10:30 hod. dňa D+1 pre každú 
zúčtovaciu periódu predbežné denné vyhodnotenie odchýlky a obstaranej regulačnej 
elektriny za predchádzajúci deň minimálne v rozsahu: 

a) veľkosť odchýlky sústavy v MWh, 

b) zúčtovaciu cenu odchýlky v EUR/MWh, 

c) súčet kladných odchýlok v MWh, 

d) súčet záporných odchýlok v MWh, 

e) objem kladnej regulačnej elektriny obstaranej prevádzkovateľom prenosovej sústavy 
v MWh, 

f) objem zápornej regulačnej elektriny obstaranej prevádzkovateľom prenosovej 
sústavy v MWh, 

g) celkové náklady na obstaranie kladnej regulačnej elektriny v EUR, 

h) celkové náklady na obstaranie zápornej regulačnej elektriny v EUR, 

i) celkový odber v odberných miestach vybavených určeným meradlom s priebehovým 
záznamom hodnôt v MWh, 

j) celkovú dodávku v odovzdávacích miestach vybavených určeným meradlom 
s priebehovým záznamom hodnôt v MWh, 

k) celkový odber v odberných miestach vybavených určeným meradlom 
bez priebehového záznamu hodnôt v MWh, 

l) celkovú dodávku v odovzdávacích miestach vybavených určeným meradlom 
bez priebehového záznamu hodnôt v MWh, 

m) koeficient použitý pre výpočet záporných platieb za protiodchýlku,  

n) údaj o salde medzi tržbami zo zúčtovania odchýlok a nákladmi na zabezpečenie 
regulačnej elektriny v EUR, 

o) cenu za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu pre OOM vybavené určeným 
meradlom bez priebehového záznamu hodnôt v EUR/MWh. 

6. OKTE, a.s. vykoná a sprístupní do 2 pracovných dní od ukončenia prvej a druhej dekády 
daného mesiaca dekádne vyhodnotenie odchýlky, ktoré sa vykonáva na báze hodnôt pre 
denné zúčtovanie odchýlok, ktoré môžu byť korigované na základe vysporiadania 
prípadných reklamácií a opráv dát od poskytovateľov údajov. 

7. Subjekt zúčtovania môže žiadať o prehodnotenie denného vyhodnotenia odchýlok podľa 
odsekov 3. a 5. tohto článku alebo dekádneho vyhodnotenia odchýlok podľa ods. 6. tohto 
článku. Subjekt zúčtovania ďalej môže reklamovať zúčtovaciu cenu odchýlky a náklady na 
obstaranie regulačnej elektriny. Žiadosť o prehodnotenie doručí Subjekt zúčtovania 
v súlade s pravidlami IS OKTE najneskôr do 5. kalendárneho dňa po skončení príslušného 
mesiaca. 

8. OKTE, a.s. vykoná a sprístupní každý mesiac do 6. kalendárneho dňa predbežné mesačné 
vyhodnotenie všetkých hodnôt odchýlky a obstaranej regulačnej elektriny za 
predchádzajúci mesiac, ktoré sa vykonáva na báze denných diagramov, vyhodnotenia 
regulačnej elektriny, skutočných údajov z meraní typu A, skutočných hodnôt z meraní typu 
B, nominačných hodnôt za merania typu C a hodnôt strát elektriny v sústave, ktoré môžu 
byť korigované na základe vysporiadania prípadných reklamácií a opráv údajov od 
poskytovateľov údajov. 
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9. Predbežné mesačné vyhodnotenie odchýlok môže Subjekt zúčtovania prostredníctvom 
IS OKTE pripomienkovať do termínu vykonania mesačného vyhodnotenia odchýlok. 

10. OKTE, a.s. vykoná a sprístupní každý mesiac najneskôr do 12. kalendárneho dňa 
mesačné vyhodnotenie všetkých hodnôt odchýlok za predchádzajúci mesiac, ktoré sa 
vykonáva na báze hodnôt pre predbežné mesačné zúčtovanie odchýlok, ktoré môžu byť 
korigované na základe vysporiadania prípadných reklamácií a opráv údajov od 
poskytovateľov údajov. 

11. Subjekt zúčtovania môže žiadať o prehodnotenie mesačného vyhodnotenia najneskôr do 
20 kalendárnych dní od dátumu poskytnutia vyhodnotenia zo strany OKTE, a.s. 

12. OKTE, a.s. v prípade uznanej reklamácie mesačného vyhodnotenia zohľadní uznané 
reklamácie v konečnom zúčtovaní odchýlok. 

13. OKTE, a.s. vykoná a sprístupní pre každý kalendárny mesiac, a to najneskôr do 2 
mesiacov po jeho skončení, konečný prepočet a konečné vyhodnotenie odchýlok, ktoré sa 
vykonáva na báze hodnôt pre mesačné zúčtovanie odchýlok, ktoré môžu byť korigované 
na základe vysporiadania prípadných reklamácií a opráv údajov od poskytovateľov údajov. 
OKTE, a.s. môže vykonať konečné vyhodnotenie odchýlky skôr ako v termíne uvedenom 
v prvej vete, najskôr však 26. deň mesiaca, v ktorom má byť konečné vyhodnotenie 
odchýlky vykonané. Ak OKTE, a.s. vykoná konečné vyhodnotenie odchýlky podľa druhej 
vety tohto odseku, môže OKTE, a.s. vykonať v prípade potreby konečné vyhodnotenie 
odchýlky aj opakovane, najneskôr však do termínu uvedeného v prvej vete tohto odseku. 

14. Reklamácia konečného vyhodnotenia nie je možná. Prípadné spory budú riešené medzi 
dotknutými stranami, t.j. stranou, ktorá si nárokuje škodu, a stranou, po ktorej je škoda 
nárokovaná. 

15. Reklamáciu vyhodnotenia odchýlok doručí Subjekt zúčtovania OKTE, a.s. podľa pravidiel 
IS OKTE. 

 

VIII. Článok 

Centrálna fakturácia 

1. OKTE, a.s. vyhodnocuje pre potreby centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich 
s prevádzkou sústavy údaje podľa PP OKTE na základe nameraných alebo iným 
spôsobom určených údajov poskytnutých prevádzkovateľmi sústav, prevádzkovateľmi 
priamych vedení, výrobcami elektriny a subjektmi zúčtovania (ďalej aj „poskytovatelia 
údajov“). 

2. Na základe údajov poskytnutých poskytovateľmi údajov podľa PP OKTE (kapitola 
„Poskytovanie údajov zo strany účastníkov trhu s elektrinou“) určí OKTE, a.s. pre účely 
centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy koncovú spotrebu 
elektriny na jednotlivých odberných a odovzdávacích miestach v bilančnej skupine 
Subjektu zúčtovania. 

3. Subjekt zúčtovania, ktorý má do svojej bilančnej skupiny priradené odberné 
alebo odovzdávacie miesto, na ktorom môže byť koncová spotreba elektriny iná, ako odber 
elektriny zo sústavy nameraný na danom odbernom alebo odovzdávacom mieste, oznámi 
písomne na adresu sídla OKTE, a.s. tieto informácie, ak ich má k dispozícii: 

a) identifikačné číslo daného odberného alebo odovzdávacieho miesta, 

b) identifikačné údaje účastníka trhu s elektrinou, ktorý je na danom odbernom alebo 
odovzdávacom mieste pripojený (obchodné meno podľa Obchodného registra SR, 
adresa sídla, IČO), 
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c) dôvod, z akého môže byť koncová spotreba elektriny na danom odbernom alebo 
odovzdávacom mieste iná, ako odber elektriny zo sústavy nameraný na danom 
odbernom alebo odovzdávacom mieste. 

4. Ak má Subjekt zúčtovania vo svojej bilančnej skupine odberné alebo odovzdávacie miesto 
odberateľa elektriny, ktorému ÚRSO stanovil individuálnu sadzbu taríf súvisiacich 
so systémovými službami a úhradou osobitných nákladov podľa Zákona o regulácii, 
OKTE, a.s. uplatní na nasledujúce obdobie individuálnu sadzbu taríf súvisiacich 
so systémovými službami a úhradou osobitných nákladov podľa Zákona o regulácii len 
v prípade splnenia nasledujúcich podmienok: 

a) Subjekt zúčtovania poskytne OKTE, a.s. nasledujúce údaje a dokumenty: 

i. identifikačné číslo odberných a odovzdávacích miest, pre ktoré sa koeficient 
zvýhodnenia odberového diagramu aplikuje, 

ii. identifikačné údaje účastníka trhu s elektrinou, ktorý je na daných odberných 
a odovzdávacích miestach pripojený (obchodné meno podľa Obchodného 
registra SR, adresa sídla, IČO), 

iii. hodnotu koeficientu zvýhodnenia odberového diagramu, 

iv. obdobie, pre ktoré sa koeficient zvýhodnenia odberového diagramu aplikuje. 

b) OKTE, a.s. bude doručené potvrdenie, že ÚRSO stanovil individuálnu sadzbu taríf 
súvisiacich so systémovými službami a úhradou osobitných nákladov podľa Zákona 
o regulácii pre dotknuté odberné a odovzdávacie miesta odberateľa elektriny. 

5. OKTE, a.s. pripraví pre Subjekt zúčtovania podklady pre fakturáciu poplatkov súvisiacich 
s prevádzkou sústavy vo forme zostáv v termínoch a štruktúre podľa PP OKTE. 

6. OKTE, a.s. vykonáva centrálnu fakturáciu pre Subjekt zúčtovania v súlade s článkom XIII 
tejto Zmluvy a v súlade s PP OKTE. 

 

IX. Článok 

Zúčtovanie rozdielov 

1. OKTE, a.s. vyhodnotí v súlade s PP OKTE rozdiely 

a) medzi nominačnými a nameranými hodnotami odberu a dodávky elektriny 
u odberných a odovzdávacích miest nevybavených priebehovým meraním, 

b) medzi poslednými známymi hodnotami strát elektriny v sústave a hodnotami strát 
elektriny v sústave určenými na základe odpočtov určených meradiel, ak 
prevádzkovateľ danej sústavy používa určené meradlá bez priebehového záznamu 
hodnôt, 

c) medzi agregovanými hodnotami odberov a dodávok v miestnych distribučných 
sústavách použitými pre účely zúčtovania odchýlok a agregovanými hodnotami 
odberov a dodávok v miestnych distribučných sústavách po odpočte určených 
meradiel, ak do výpočtu hodnoty celkového odberu a dodávky vstupujú aj hodnoty 
z odberných a odovzdávacích miest vybavených určeným meradlom bez 
priebehového záznamu hodnôt, ak Subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za 
odchýlku všetkých odberných a odovzdávacích miest miestnej distribučnej sústavy 
tvoriacich rozhranie miestnej distribučnej sústavy a iných sústav. 

2. Zúčtovanie rozdielov vykonáva OKTE, a.s. ako: 

a) mesačné zúčtovanie rozdielov, ktoré sa vykonáva v termíne mesačného zúčtovania 
odchýlok, na základe odpočtov určených meradiel na OOM s určeným meradlom bez 
priebehového záznamu hodnôt, o ktorých sa OKTE, a.s. dozvedel do termínu 
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vykonania mesačného zúčtovania rozdielov, s dátumom odpočtu najneskôr do konca 
predchádzajúceho mesiaca, ktoré neboli zohľadnené v predchádzajúcom zúčtovaní 
rozdielov ak zároveň nejde o opravu odpočtov, ktoré boli zohľadnené v niektorom 
z predchádzajúcich zúčtovaní rozdielov, 

b) konečné zúčtovanie rozdielov, ktoré sa vykonáva v termíne konečného zúčtovania 
odchýlok, na základe odpočtov určených meradiel na OOM s určeným meradlom bez 
priebehového záznamu hodnôt, o ktorých sa OKTE, a.s. dozvedel do termínu 
vykonania konečného zúčtovania rozdielov, a ktoré boli vykonané najneskôr do konca 
mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom bolo pripravené mesačné zúčtovanie 
rozdielov podľa tohto odseku, písm. a); OKTE, a.s. môže vykonať konečné zúčtovanie 
rozdielov skôr ako v termíne uvedenom v prvej vete tohto písm., najskôr však 26. deň 
mesiaca, v ktorom má byť konečné zúčtovanie rozdielov vykonané, v takom prípade 
môže OKTE, a.s. vykonať v prípade potreby konečné zúčtovanie rozdielov 
aj opakovane, najneskôr však do termínu uvedeného v prvej vete tohto písm. 

3. OKTE, a.s. oznámi Subjektu zúčtovania mesačné súhrnné množstvá elektriny pre 
vyrovnanie v MWh, v členení podľa jednotlivých sústav a ďalej v členení na množstvo 
elektriny pre vyrovnanie v MWh z rozdielu v odbere a dodávke elektriny na odberných 
alebo odovzdávacích miestach a množstvo elektriny z rozdielu strát v príslušnej sústave. 

4. OKTE, a.s. uverejňuje po ukončení mesiaca na svojom webovom sídle mesačné súhrnné 
množstvá pre vyrovnanie pre jednotlivé sústavy. 

5. OKTE, a.s. vykonáva zúčtovanie rozdielov pre Subjekt zúčtovania v súlade s článkom XII 
tejto Zmluvy a v súlade s PP OKTE. 

 

X. Článok 

Reklamácia centrálnej fakturácie a zúčtovania rozdielov 

1. OKTE, a.s. pre potreby zúčtovania rozdielov a centrálnej fakturácie využíva údaje 
odovzdané poskytovateľmi údajov. 

2. Za správnosť a úplnosť odovzdávaných údajov je zodpovedný poskytovateľ údajov, ktorý 
odovzdáva údaje OKTE, a.s. 

3. Subjekt zúčtovania podáva reklamáciu podkladov (zostáv) pre zúčtovanie rozdielov alebo 
reklamáciu podkladov (zostáv) pre fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy 
v elektronickej podobe výlučne prostredníctvom zabezpečeného prístupu v rámci 
IS OKTE. Reklamáciu faktúry vystavenej zo strany OKTE, a.s. podáva Subjekt zúčtovania 
bezodkladne po zistení chyby e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu OKTE, a.s. 

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

a) V prípade, ak OKTE, a.s. zistí, že údaje v IS OKTE nie sú totožné s údajmi 
poskytnutými poskytovateľmi údajov, upovedomí o tejto skutočnosti dotknutý Subjekt 
zúčtovania do 4 pracovných dní od prijatia reklamácie. OKTE, a.s. opraví údaje podľa 
podkladov poskytnutých poskytovateľmi údajov do 20 kalendárnych dní od prijatia 
reklamácie. OKTE, a.s. o aktualizácii údajov upovedomí dotknutý Subjekt zúčtovania 
v deň aktualizácie údajov a vygeneruje opravenú zostavu. 

b) V prípade, ak OKTE, a.s. zistí, že údaje v IS OKTE sú totožné s údajmi poskytnutými 
poskytovateľmi údajov, oznámi túto skutočnosť dotknutému Subjektu zúčtovania do 
4 pracovných dní od prijatia reklamácie. Subjekt zúčtovania si v IS OKTE môže 
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vytvoriť zostavu označujúcu reklamované skutočnosti, ktorá slúži ako podklad pre 
reklamáciu údajov poskytovateľmi údajov, ktorý je za tieto údaje zodpovedný. 

5. Ak Subjekt zúčtovania podá reklamáciu týkajúcu sa správnosti údajov oznamovaných 
výrobcom elektriny, OKTE, a.s. bezodkladne 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 dotknutý Subjekt 
zúčtovania do 4 pracovných dní od prijatia reklamácie. OKTE, a.s. opraví údaje podľa 
podkladov poskytnutých výrobcom elektriny do 20 kalendárnych dní od prijatia 
reklamácie. OKTE, a.s. o aktualizácii údajov upovedomí dotknutý Subjekt zúčtovania 
v deň aktualizácie údajov a vygeneruje opravenú zostavu. 

b) V prípade, ak OKTE, a.s. zistí, že údaje v IS OKTE sú totožné s údajmi poskytnutými 
výrobcom elektriny, oznámi túto skutočnosť dotknutému Subjektu zúčtovania do 
4 pracovných dní od prijatia reklamácie. Subjekt zúčtovania si v IS OKTE môže 
vytvoriť zostavu označujúcu reklamované skutočnosti, ktorá slúži ako podklad pre 
reklamáciu údajov výrobcovi elektriny, ktorý je za tieto údaje zodpovedný. 

6. Subjekt zúčtovania môže u OKTE, a.s. reklamovať mesačné zúčtovanie rozdielov 
najneskôr do 20 kalendárnych dní od dátumu poskytnutia mesačného zúčtovania rozdielov 
zo strany OKTE, a.s. OKTE, a.s. zahrnie opravené skutočné hodnoty do konečného 
zúčtovania rozdielov. Reklamácia konečného zúčtovania rozdielov nie je možná. Prípadné 
spory budú vysporiadané medzi dotknutými stranami, t.j. stranou, ktorá si nárokuje škodu, 
a stranou, po ktorej je škoda nárokovaná. 

7. Subjekt zúčtovania má právo reklamovať faktúru vystavenú zo strany OKTE, a.s. 
v prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti podľa Zákona o DPH. Subjekt zúčtovania oznámi 
OKTE, a.s. skutočnosti na faktúre, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou. 

8. Ak Subjekt zúčtovania reklamuje podkladové údaje uvedené na faktúre, postupuje sa 
podľa ods. 4 až 6 tohto článku. 

9. Ak reklamácia Subjektu zúčtovania bola oprávnená, vystaví OKTE, a.s. opravnú faktúru. 
Splatnosť opravnej faktúry v prípade, kedy výsledkom fakturácie je záväzok Subjektu 
zúčtovania voči OKTE, a.s., je 6 kalendárnych dní od dňa, v ktorom bola faktúra 
sprístupnená Subjektu zúčtovania v IS OKTE. Splatnosť faktúry v prípade, kedy výsledkom 
fakturácie je záväzok OKTE, a.s. voči Subjektu zúčtovania, je 9 kalendárnych dní od dňa, 
v ktorom bola faktúra sprístupnená Subjektu zúčtovania v IS OKTE. Pokiaľ deň splatnosti 
faktúry pripadne na sobotu, nedeľu, alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti 
sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Reklamácia faktúr nemá odkladný účinok. 

 

XI. Článok 

Platobné a fakturačné podmienky pre zúčtovanie odchýlok 

1. Finančné vysporiadanie zúčtovania odchýlok Subjektu zúčtovania sa skladá z: 

a) platby za prístup do systému zúčtovania, vyhodnotenia a vysporiadania odchýlok, 

b) platby za vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok, 

c) platby za odchýlku,  

d) platby za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu pri odbere elektriny do 
odberných miest nevybavených meraním typu A alebo meraním typu B a pri dodávke 
elektriny z odovzdávacích miest nevybavených meraním typu A alebo meraním typu 
B (ďalej len „platba za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu“). 



____________________________________________________________________________________________________ 

Zmluva o zúčtovaní odchýlky  Strana 12 / 24 

2. OKTE, a.s. vystaví za činnosti spojené so zúčtovaním, vyhodnotením a vysporiadaním 
odchýlok podľa ods. 1 písm. a) a b) tohto článku: 

a) Faktúru za ročnú fixnú platbu za prístup do systému zúčtovania, vyhodnotenia 
a vysporiadania odchýlok podľa platného rozhodnutia ÚRSO (ďalej len „Ročná fixná 
platba“) určenú pre Subjekt zúčtovania, ktorý má uzavretú túto Zmluvu v príslušnom 
roku. Do 5 pracovných dní po doručení tejto podpísanej Zmluvy OKTE, a.s. vystaví 
zálohovú faktúru. OKTE, a.s. ju sprístupní Subjektu zúčtovania v IS OKTE a súčasne 
ju zašle e-mailom na adresu Subjektu zúčtovania uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 
Splatnosť zálohovej faktúry je 5 pracovných dní odo dňa jej sprístupnenia Subjektu 
zúčtovania v IS OKTE. OKTE, a.s. po prijatí platby vyhotoví v prospech Subjektu 
zúčtovania faktúru, v zmysle platných právnych predpisov, sprístupní ju Subjektu 
zúčtovania v IS OKTE a súčasne ju zašle e-mailom na adresu Subjektu zúčtovania 
uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

b) Faktúru na základe tarify za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok 
podľa platného rozhodnutia ÚRSO za celkový objem dohodnutého množstva 
elektriny, ktorý sa vypočíta ako suma zmluvnej dodávky a zmluvného odberu vrátane 
plánovaných cezhraničných prenosov elektriny. OKTE, a.s. vystaví túto faktúru 
najneskôr do 15. dňa od vzniku daňovej povinnosti podľa Zákona o DPH. OKTE, a.s. 
sprístupní faktúru Subjektu zúčtovania v IS OKTE a súčasne ju zašle e-mailom na 
adresu Subjektu zúčtovania uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Splatnosť 
vyúčtovacej faktúry je 7 kalendárnych dní odo dňa jej sprístupnenia Subjektu 
zúčtovania v IS OKTE. 

3. Zálohové predpisy za odchýlku a podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu podľa ods. 1 
písm. c) a d) tohto článku vystaví OKTE, a.s. na základe dekádnych vyhodnotení za prvé 
dve desaťdňové zúčtovacie obdobia (ďalej „dekády“) najneskôr do 1 pracovného dňa po 
zverejnení vyhodnotenia príslušnej dekády. Zálohové predpisy obsahujú súčet výšok 
kladných platieb za odchýlky, súčet výšok záporných platieb za odchýlky, súčet výšok 
kladných platieb za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu a súčet výšok záporných 
platieb za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu. OKTE, a.s. sprístupní zálohové 
predpisy Subjektu zúčtovania v IS OKTE a zašle ich e-mailom na adresu Subjektu 
zúčtovania uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Poplatky na základe kladných platieb podľa 
zálohových predpisov uhradí Subjekt zúčtovania v prospech OKTE, a.s. Poplatky na 
základe záporných platieb podľa zálohových predpisov uhradí OKTE, a.s. v prospech účtu 
Subjektu zúčtovania. Zálohové predpisy sú splatné do 5 kalendárnych dní odo dňa ich 
sprístupnenia Subjektu zúčtovania v IS OKTE, najneskôr však posledný deň v mesiaci, 
v ktorom boli vystavené. Splatnosť zálohových predpisov nemá odkladný účinok. Za 
úhradu platby na základe zálohového predpisu sa považuje pripísanie platby na účet 
veriteľa. 

4. Za zúčtovanie odchýlky podľa sprístupneného vyhodnotenia odchýlky fakturuje OKTE, a.s. 
nasledovne: 

a) Mesačnú vyúčtovaciu faktúru za súčet kladných platieb za odchýlky OKTE, a.s. 
vystaví na základe mesačného vyhodnotenia odchýlok pre Subjekt zúčtovania 
najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti podľa Zákona o DPH. Od celkovej 
hodnoty faktúry budú odpočítané výšky platieb pripísaných na účet OKTE, a.s. podľa 
zálohových predpisov na základe kladných platieb za odchýlky v mesiaci, ktorého sa 
vyúčtovanie týka. OKTE, a.s. sprístupní vyúčtovaciu faktúru Subjektu zúčtovania 
v IS OKTE a súčasne ju zašle e-mailom na adresu Subjektu zúčtovania uvedenú 
v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Vyúčtovacia faktúra je splatná do 6 kalendárnych dní odo 
dňa jej sprístupnenia Subjektu zúčtovania v IS OKTE. 

b) Opravnú faktúru za súčet kladných platieb za odchýlky OKTE, a.s. vystaví na základe 
konečného vyhodnotenia odchýlok najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa 
sprístupnenia vyhodnotenia. OKTE, a.s. sprístupní opravnú faktúru Subjektu 
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zúčtovania v IS OKTE a súčasne ju zašle e-mailom na adresu Subjektu zúčtovania 
uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Opravná faktúra je splatná do 6 kalendárnych 
dní odo dňa jej sprístupnenia Subjektu zúčtovania v IS OKTE. 

5. Podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu podľa sprístupneného vyhodnotenia odchýlky 
fakturuje OKTE, a.s. nasledovne: 

a) Mesačnú vyúčtovaciu faktúru za súčet kladných platieb za podiel na nákladoch na 
regulačnú elektrinu OKTE, a.s. vystaví na základe mesačného vyhodnotenia 
odchýlok pre Subjekt zúčtovania najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti 
podľa Zákona o DPH. Od celkovej hodnoty faktúry budú odpočítané výšky platieb 
pripísaných na účet OKTE, a.s. podľa zálohových predpisov na základe kladných 
platieb za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu v mesiaci, ktorého sa 
vyúčtovanie týka. OKTE, a.s. sprístupní vyúčtovaciu faktúru Subjektu zúčtovania 
v IS OKTE a súčasne ju zašle e-mailom na adresu Subjektu zúčtovania uvedenú 
v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Vyúčtovacia faktúra je splatná do 6 kalendárnych dní odo 
dňa jej sprístupnenia Subjektu zúčtovania v IS OKTE. 

b) Opravnú faktúru za súčet kladných platieb za podiel na nákladoch na regulačnú 
elektrinu OKTE, a.s. vystaví na základe konečného vyhodnotenia odchýlok najneskôr 
do 5 kalendárnych dní odo dňa sprístupnenia vyhodnotenia. OKTE, a.s. sprístupní 
opravnú faktúru Subjektu zúčtovania v IS OKTE a súčasne ju zašle e-mailom na 
adresu Subjektu zúčtovania uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Opravná faktúra je 
splatná do 6 kalendárnych dní odo dňa jej sprístupnenia Subjektu zúčtovania 
v IS OKTE. 

6. Za zúčtovanie odchýlky podľa sprístupneného vyhodnotenia odchýlky fakturuje OKTE, a.s. 
v mene a na účet Subjektu zúčtovania nasledovne: 

a) Mesačnú vyúčtovaciu faktúru za súčet záporných platieb za odchýlky OKTE, a.s. 
vystaví na základe mesačného vyhodnotenia odchýlok najneskôr do 15 dní od vzniku 
daňovej povinnosti podľa Zákona o DPH. Od celkovej hodnoty faktúry budú 
odpočítané výšky platieb odoslaných na účet Subjektu zúčtovania podľa zálohových 
predpisov na základe záporných platieb za odchýlky v mesiaci, ktorého sa 
vyúčtovanie týka. OKTE, a.s. sprístupní vyúčtovaciu faktúru Subjektu zúčtovania 
v IS OKTE a zašle ju e-mailom na adresu Subjektu zúčtovania uvedenú v Prílohe č. 
1 tejto Zmluvy. Vyúčtovacia faktúra je splatná do 9 kalendárnych dní odo dňa jej 
sprístupnenia Subjektu zúčtovania v IS OKTE. 

b) Opravnú faktúru za súčet záporných platieb za odchýlky OKTE, a.s. vystaví na 
základe konečného vyhodnotenia odchýlok najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa 
sprístupnenia vyhodnotenia. OKTE, a.s. sprístupní opravnú faktúru Subjektu 
zúčtovania v IS OKTE a zašle ju e-mailom na adresu Subjektu zúčtovania uvedenú 
v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Opravná faktúra je splatná do 9 kalendárnych dní odo dňa 
jej sprístupnenia Subjektu zúčtovania v IS OKTE. 

7. Za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu podľa sprístupneného vyhodnotenia 
odchýlky fakturuje OKTE, a.s. v mene a na účet Subjektu zúčtovania nasledovne: 

a) Mesačnú vyúčtovaciu faktúru za súčet záporných platieb za podiel na nákladoch na 
regulačnú elektrinu OKTE, a.s. vystaví na základe mesačného vyhodnotenia 
odchýlok najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti podľa Zákona o DPH. Od 
celkovej hodnoty faktúry budú odpočítané výšky platieb odoslaných na účet Subjektu 
zúčtovania podľa zálohových predpisov na základe záporných platieb za podiel na 
nákladoch na regulačnú elektrinu v mesiaci, ktorého sa vyúčtovanie týka. OKTE, a.s. 
sprístupní vyúčtovaciu faktúru Subjektu zúčtovania v IS OKTE a zašle ju e-mailom na 
adresu Subjektu zúčtovania uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Vyúčtovacia faktúra 
je splatná do 9 kalendárnych dní odo dňa jej sprístupnenia Subjektu zúčtovania 
v IS OKTE. 
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b) Opravnú faktúru za súčet záporných platieb za podiel na nákladoch na regulačnú 
elektrinu OKTE, a.s. vystaví na základe konečného vyhodnotenia odchýlok najneskôr 
do 5 kalendárnych dní odo dňa sprístupnenia vyhodnotenia. OKTE, a.s. sprístupní 
opravnú faktúru Subjektu zúčtovania v IS OKTE a zašle ju e-mailom na adresu 
Subjektu zúčtovania uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Opravná faktúra je splatná 
do 9 kalendárnych dní odo dňa jej sprístupnenia Subjektu zúčtovania v IS OKTE. 

8. Prílohy faktúr podľa ods. 4 až 7 tohto článku zasiela OKTE, a.s. Subjektu zúčtovania. Táto 
príloha obsahuje: 

a) sumár kladných - platieb za odchýlky v EUR, 

b) sumár záporných - platieb za odchýlky v EUR, 

c) sumár kladných platieb za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu v EUR, 

d) sumár záporných platieb za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu v EUR. 

9. Vyúčtovacia faktúra za súčet kladných platieb bude obsahovať celkovú fakturovanú čiastku 
za zúčtovacie obdobie a k nej prislúchajúcu DPH, prijaté zálohy v členení podľa dátumu 
prijatia a celkové finančné vysporiadanie. Vyúčtovacia faktúra bude vystavená podľa 
Zákona o DPH. 

10. Vyúčtovacia faktúra za súčet záporných platieb bude obsahovať celkovú fakturovanú 
čiastku za zúčtovacie obdobie a k nej prislúchajúcu DPH, odoslané zálohy v členení podľa 
dátumu odoslania a celkové finančné vysporiadanie. Vyúčtovacia faktúra bude vystavená 
podľa Zákona o DPH. 

11. Pokiaľ absolútna hodnota čiastky k úhrade vyplývajúcej z vystavenej faktúry za súčet 
kladných platieb alebo za súčet záporných platieb nepresiahne hodnotu 0,10 EUR, potom 
sa suma k úhrade zaokrúhli na faktúre na 0,00 EUR. 

12. V prípade, že faktúra nie je sprístupnená Subjektu zúčtovania v IS OKTE alebo odoslaná 
e-mailom na adresu Subjektu zúčtovania uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy 5 dní pred 
splatnosťou, jej splatnosť sa predlžuje, a to vždy o počet dní omeškania sprístupnenia 
faktúry. Faktúry vystavené na základe tejto Zmluvy OKTE, a.s. sprístupňuje subjektom 
zúčtovania v IS OKTE v okamihu ich odoslania e-mailom. V prípade, že deň splatnosti 
faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, bude sa za deň 
splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa považuje 
pripísanie fakturovanej čiastky v prospech účtu veriteľa. 

13. Cena za servisný zásah operátorom do IS OKTE v dôsledku chyby na strane Subjektu 
zúčtovania je vo výške 300 EUR bez DPH. K cene za servisný zásah bude uplatnená DPH 
v zmysle platných právnych predpisov. 

14. V prípade, že Subjekt zúčtovania je zahraničný subjekt a nie je registrovaný pre DPH v SR, 
resp. má na území SR prevádzku, ktorá nemá materiálne ani personálne vybavenie, 
vysporiadanie DPH pri fakturácii sa riadi legislatívou platnou v EU prípadne tretích krajín 
a bude použitý mechanizmus "Reverse Charge". 

15. V prípade, že dôjde k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti, OKTE, a.s. 
si uplatní vo faktúre DPH vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku 
daňovej povinnosti. 

16. Faktúry vystavované Subjektom zúčtovania voči OKTE, a.s. vyhotovuje v mene a na účet 
Subjektu zúčtovania OKTE, a.s. na základe tejto Zmluvy. 
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XII. Článok 

Platobné a fakturačné podmienky pre zúčtovanie rozdielov 

1. Zúčtovanie rozdielov fakturuje OKTE, a.s. Subjektu zúčtovania nasledovne: 

a) do 15. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý bolo vykonané mesačné 
vyhodnotenie zúčtovania rozdielov: 

i. OKTE, a.s. vystaví faktúru za celkové kladné rozdiely pre vyrovnanie na základe 
mesačného zúčtovania rozdielov pre Subjekt zúčtovania, sprístupní ju Subjektu 
zúčtovania v IS OKTE a zašle ju e-mailom na adresu Subjektu zúčtovania 
uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, 

ii. OKTE, a.s. vystaví v mene a na účet Subjektu zúčtovania faktúru za celkové 
záporné rozdiely pre vyrovnanie na základe mesačného zúčtovania rozdielov, 
sprístupní ju Subjektu zúčtovania v IS OKTE a zašle ju e-mailom na adresu 
Subjektu zúčtovania uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

b) najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa sprístupnenia konečného vyhodnotenia 
zúčtovania rozdielov: 

i. OKTE, a.s. vystaví opravnú faktúru za celkové kladné rozdiely pre vyrovnanie na 
základe konečného zúčtovania rozdielov pre Subjekt zúčtovania, sprístupní ju 
Subjektu zúčtovania v IS OKTE a zašle ju e-mailom na adresu Subjektu 
zúčtovania uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, 

ii. OKTE, a.s. vystaví v mene a na účet Subjektu zúčtovania opravnú faktúru za 
celkové záporné rozdiely pre vyrovnanie, na základe konečného zúčtovania 
rozdielov, sprístupní ju Subjektu zúčtovania v IS OKTE a zašle ju e-mailom na 
adresu Subjektu zúčtovania uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

2. Faktúra obsahuje: 

a) súhrnné množstvo elektriny pre vyrovnanie, 

b) vyrovnávaciu cenu elektriny pre zúčtovanie rozdielov vo výške ceny pre nákup 
elektriny na krytie strát v príslušnej sústave stanovenej ÚRSO, 

c) celkovú kladnú platbu pre vyrovnanie, 

d) celkovú zápornú platbu pre vyrovnanie. 

3. Faktúry vystavované Subjektom zúčtovania voči OKTE, a.s. vyhotovuje v mene a na účet 
Subjektu zúčtovania OKTE, a.s. na základe tejto Zmluvy. 

4. V prípade, kedy výsledkom fakturácie je záväzok Subjektu zúčtovania voči OKTE, a.s, je 
splatnosť faktúry 6 kalendárnych dní od dátumu jej sprístupnenia Subjektu zúčtovania 
v IS OKTE. V prípade, kedy výsledkom fakturácie je záväzok OKTE, a.s. voči Subjektu 
zúčtovania, je splatnosť faktúry 9 kalendárnych dní od dátumu jej sprístupnenia Subjektu 
zúčtovania v IS OKTE. V prípade, že faktúra nie je sprístupnená Subjektu zúčtovania 
v IS OKTE alebo odoslaná e-mailom na adresu Subjektu zúčtovania uvedenú v Prílohe č. 
1 tejto Zmluvy 5 dní pred splatnosťou, jej splatnosť sa predlžuje, a to vždy o počet dní 
omeškania sprístupnenia faktúry. 

5. Pokiaľ deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu, alebo deň pracovného pokoja, 
za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa 
považuje pripísanie fakturovanej čiastky v prospech účtu veriteľa. 

6. Faktúry vystavené na základe tejto Zmluvy OKTE, a.s. sprístupňuje subjektom zúčtovania 
v IS OKTE v okamihu ich odoslania e-mailom. Za doručenie faktúry sa považuje jej 
sprístupnenie Subjektu zúčtovania v IS OKTE. 
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XIII. Článok 

Platobné a fakturačné podmienky pre centrálnu fakturáciu 

1. Subjekt zúčtovania uhradí poplatok za systémové služby a poplatok za prevádzkovanie 
systému OKTE, a.s. v rozsahu koncovej spotreby všetkých odberných a odovzdávacích 
miest, ktoré sú priradené do jeho bilančnej skupiny, ktorá podlieha tarife za systémové 
služby a tarife za prevádzkovanie systému. OKTE, a.s. poskytne Subjektu zúčtovania 
podklady potrebné pre fakturáciu poplatku na základe tarify za systémové služby 
a poplatku na základe tarify za prevádzkovanie systému jednotlivo za odberné 
a odovzdávacie miesta účastníkov trhu s elektrinou, ktoré sú priradené do bilančnej 
skupiny Subjektu zúčtovania. 

2. OKTE, a.s. fakturuje poplatky súvisiace s prevádzkou sústavy, a to poplatok na základe 
tarify za systémové služby a poplatok na základe tarify za prevádzkovanie systému, na 
základe zostáv pripravených podľa PP OKTE 

3. Preddavky za poplatky súvisiace s prevádzkou sústavy sú nastavené podľa nasledujúcich 
princípov: 

a) OKTE, a.s. pripraví za odberné a odovzdávacie miesta priradené do bilančnej 
skupiny daného Subjektu zúčtovania do posledného dňa mesiaca preddavkové 
zostavy na nasledujúci kalendárny mesiac a sprístupní ich Subjektu zúčtovania 
prostredníctvom IS OKTE. 

b) Výška preddavkov na nasledujúci kalendárny mesiac sa určí pre: 

i. preddavky na základe tarify za systémové služby, 

ii. preddavky na základe tarify za prevádzkovanie systému. 

c) OKTE, a.s. na základe zostáv pripravených podľa písm. a) tohto ods. pripraví do 
posledného dňa mesiaca zálohový predpis troch preddavkov pre poplatok na základe 
tarify za systémové služby a troch preddavkov pre poplatok na základe tarify za 
prevádzkovanie systému na nasledujúci kalendárny mesiac. 

d) Prvý a druhý preddavok na základe príslušnej tarify na nasledujúci kalendárny mesiac 
sa určí ako 30 % predpokladanej výšky mesačného poplatku na základe príslušnej 
tarify. Výška tretieho preddavku pre poplatok na základe príslušnej tarify na 
nasledujúci kalendárny mesiac sa určí vo výške 20 % predpokladanej výšky 
mesačného poplatku na základe príslušnej tarify. Predpokladaná výška mesačného 
poplatku na základe príslušnej tarify podľa prvej a druhej vety tohto písmena sa 
vypočíta na základe zostáv pripravených podľa písm. a) tohto ods. Preddavky budú 
v sebe zahŕňať aj výšku DPH prislúchajúcu platnej sadzbe. 

e) Subjekt zúčtovania uhradí na účet OKTE, a.s. preddavky pre poplatok na základe 
tarify za systémové služby a preddavky pre poplatok na základe tarify za 
prevádzkovanie systému podľa nasledujúcich pravidiel: 

i. prvý preddavok pre poplatok na základe tarify za systémové služby a prvý 
preddavok pre poplatok na základe tarify za prevádzkovanie systému do 5. dňa 
mesiaca, na ktorý je preddavok určený, 

ii. druhý preddavok pre poplatok na základe tarify za systémové služby a druhý 
preddavok pre poplatok na základe tarify za prevádzkovanie systému do 15. dňa 
mesiaca, na ktorý je preddavok určený, 

iii. tretí preddavok pre poplatok na základe tarify za systémové služby a tretí 
preddavok pre poplatok na základe tarify za prevádzkovanie systému do 25. dňa 
mesiaca, na ktorý je preddavok určený, 
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iv. pokiaľ deň úhrady preddavku pripadne na sobotu, nedeľu, alebo deň pracovného 
pokoja, za deň úhrady sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. 

v. Subjekt zúčtovania, ktorý nebol v priebehu obdobia predchádzajúcich, po sebe 
nasledujúcich 12 mesiacov v omeškaní s úhradou akéhokoľvek splatného 
záväzku, vrátane zálohových predpisov, voči OKTE, a.s., v trvaní viac ako 3 dni 
a súčasne jeho platobná história voči OKTE je dlhšia ako 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov, má právo požiadať OKTE o zjednotenie dátumov 
splatnosti prvých dvoch preddavkov pre poplatok na základe tarify za systémové 
služby a prvých dvoch preddavkov pre poplatok na základe tarify za 
prevádzkovanie systému, na dátum splatnosti druhého preddavku. OKTE žiadosť 
vyhodnotí do 7 dní od podania a v prípade splnenia podmienok Subjektu 
zúčtovania, takejto žiadosti písomne vyhovie. 

f) Ak bol Subjekt zúčtovania v priebehu predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich 12 
mesiacov v omeškaní s úhradou akéhokoľvek splatného záväzku, vrátane 
zálohových predpisov, voči OKTE, a.s. dlhšie ako 3 dni alebo jeho platobná história 
voči OKTE, a.s. je kratšia ako 3 mesiace, je OKTE, a.s. oprávnený pripraviť najneskôr 
do posledného dňa mesiaca pre Subjekt zúčtovania zálohový predpis troch 
preddavkov pre poplatok na základe tarify za systémové služby a troch preddavkov 
pre poplatok na základe tarify za prevádzkovanie systému tak, že výška prvého a 
druhého preddavku pre poplatok na základe príslušnej tarify na nasledujúci 
kalendárny mesiac sa určí vo výške 40 % predpokladanej výšky mesačného poplatku 
na základe príslušnej tarify a výška tretieho preddavku pre poplatok na základe 
príslušnej tarify na nasledujúci kalendárny mesiac sa určí vo výške 20 % 
predpokladanej výšky mesačného poplatku na základe príslušnej tarify. K výške 
preddavkov bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Subjekt 
zúčtovania uhradí na účet OKTE, a.s. preddavky súvisiace s prevádzkou podľa 
nasledujúcich pravidiel: 

i. prvý preddavok pre poplatok na základe tarify za systémové služby a prvý 
preddavok pre poplatok na základe tarify za prevádzkovanie systému do 5. dňa 
mesiaca, na ktorý je preddavok určený, 

ii. druhý preddavok pre poplatok na základe tarify za systémové služby a druhý 
preddavok pre poplatok na základe tarify za prevádzkovanie systému do 15. dňa 
mesiaca, na ktorý je preddavok určený, 

iii. tretí preddavok pre poplatok na základe tarify za systémové služby a tretí 
preddavok pre poplatok na základe tarify za prevádzkovanie systému do 25. dňa 
mesiaca, na ktorý je preddavok určený, 

iv. pokiaľ deň úhrady preddavku pripadne na sobotu, nedeľu, alebo deň pracovného 
pokoja, za deň úhrady sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. 

g) Subjekt zúčtovania, ktorý nemal v priebehu obdobia predchádzajúcich 12 mesiacov 
omeškanie s úhradou akéhokoľvek splatného záväzku voči OKTE, a.s., v trvaní viac 
ako 3 dni a súčasne jeho platobná história voči OKTE, a.s. je dlhšia ako 12 mesiacov, 
má právo namiesto úhrady preddavkov na základe tarify za systémové služby a 
preddavkov na základe tarify za prevádzkovanie systému poskytnúť OKTE, a.s. 
bankovú záruku, a to podľa nasledujúcich pravidiel: 

i. Subjekt zúčtovania odovzdá OKTE, a.s. najneskôr do 25. dňa mesiaca 
predchádzajúceho mesiacu, pre ktorý sa pripravujú zostavy podľa písm. a) tohto 
ods., bankovú záruku vystavenú od banky s bankovou licenciou v SR s priznaným 
dlhodobým credit ratingom minimálne na úrovni BBB+ (S&P), resp. Baa1 
(Moody’s), s dobou platnosti minimálne 10 mesiacov, pričom vzor bankovej záruky 
je zverejnený na webovom sídle OKTE, a.s.. Spolu s bankovou zárukou predloží 
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Subjekt zúčtovania potvrdenie banky, ktorá vystavila bankovú záruku, o jej credit 
ratingu; 

ii. banková záruka musí byť minimálne vo výške najvyššej z hodnôt mesačných 
súčtov prvého, druhého a tretieho preddavku na základe tarify za systémové 
služby a prvého, druhého a tretieho preddavku na základe tarify za 
prevádzkovanie systému v uplynulom kalendárnom roku a zároveň minimálne vo 
výške 80 % súčtu prvého, druhého a tretieho preddavku na základe tarify za 
systémové služby a prvého, druhého a tretieho preddavku na základe tarify za 
prevádzkovanie systému podľa preddavkových zostáv pripravených podľa písm. 
a) tohto ods. na predchádzajúci kalendárny mesiac; 

iii. Subjekt zúčtovania, ktorý poskytuje OKTE, a.s. finančnú zábezpeku alebo jej časť 
formou bankovej záruky podľa článku IV, ods. 1, písm. b), pričom banková záruka 
bude poskytnutá aj namiesto úhrady preddavkov na základe tarify za systémové 
služby a preddavkov na základe tarify za prevádzkovanie systému, odovzdá 
OKTE, a.s. bankovú záruku vo výške zodpovedajúcej súčtu výšky finančnej 
zábezpeky alebo jej časti a hodnoty uvedenej v bode ii tohto písm., s parametrami 
a v termíne podľa bodu i tohto písm. a ostatné dokumenty podľa bodu i tohto 
písm.; 

iv. OKTE, a.s. vždy najneskôr k prvému pracovnému dňu kalendárneho mesiaca 
preverí, či banková záruka Subjektu zúčtovania spĺňa podmienky podľa bodov ii 
a iii tohto písm. na nasledujúci kalendárny mesiac; OKTE, a.s. vyzve Subjekt 
zúčtovania k odovzdaniu bankovej záruky spĺňajúcej uvedené podmienky do 25. 
dňa kalendárneho mesiaca v prípade, že banková záruka Subjektu zúčtovania 
nespĺňa podmienky podľa bodov ii a iii tohto písm. na nasledujúci kalendárny 
mesiac; Subjekt zúčtovania uhradí preddavky na základe tarify za systémové 
služby a preddavky na základe tarify za prevádzkovanie systému na nasledujúci 
kalendárny mesiac podľa písm. e) tohto ods. v prípade, že Subjekt zúčtovania 
neodovzdá OKTE, a.s. bankovú záruku spĺňajúcu všetky požadované podmienky 
do 25. dňa kalendárneho mesiaca; 

v. Subjekt zúčtovania uhradí preddavky na základe tarify za systémové služby a 
preddavky na základe tarify za prevádzkovanie systému na nasledujúci kalendárny 
mesiac podľa písm. e) tohto ods. v prípade že platnosť bankovej záruky k 25. dňu 
mesiaca klesne pod 65 dní a Subjekt zúčtovania neodovzdá OKTE, a.s. inú 
bankovú záruku spĺňajúcu všetky požadované podmienky do 25. dňa 
kalendárneho mesiaca. 

h) Subjekt zúčtovania, ktorý chce využiť právo podľa písm. g) zašle písomnú žiadosť na 
adresu sídla OKTE, a.s. OKTE, a.s. žiadosť vyhodnotí do 7 dní od podania a v prípade 
splnenia podmienok Subjektu zúčtovania, takejto žiadosti písomne vyhovie. 

4. Fakturácia poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy sa vykonáva podľa nasledujúcich 
princípov: 

a) OKTE, a.s. pripraví do 6. pracovného dňa mesiaca sumárne zostavy podľa PP OKTE 

a sprístupní ich Subjektu zúčtovania prostredníctvom IS OKTE. Sumárna zostava 

obsahuje: 

i. údaje za všetky OOM vybavené určeným meradlom s priebehovým záznamom 
hodnôt, za ktoré daný účastník trhu s elektrinou prevzal zodpovednosť za 
odchýlku, 

ii. údaje za všetky OOM vybavené určeným meradlom bez priebehového záznamu 
hodnôt, za ktoré daný účastník trhu s elektrinou prevzal zodpovednosť za 
odchýlku, pre ktoré neboli pripravované prehľady mesačných predpokladov, 
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iii. údaje za všetky OOM vybavené určeným meradlom bez priebehového záznamu 
hodnôt, za ktoré daný účastník trhu s elektrinou prevzal zodpovednosť za 
odchýlku, pre ktoré boli pripravované prehľady mesačných predpokladov a za 
ktoré boli OKTE, a.s. poskytnuté údaje o vykonanom odpočte určeného meradla 
v mesiaci predchádzajúcom mesiacu, v ktorom sa zostava pripravuje, 

iv. údaje na základe 1/12 predpokladanej ročnej koncovej spotreby elektriny, a to za 
všetky OOM vybavené určeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt, 
za ktoré daný účastník trhu s elektrinou prevzal zodpovednosť za odchýlku, za 
ktoré neboli OKTE, a.s. poskytnuté údaje o vykonanom odpočte určeného 
meradla v mesiaci predchádzajúcom mesiacu, v ktorom sa zostava pripravuje. 

b) OKTE, a.s. vystaví najneskôr do 15. dňa mesiaca na základe zostáv pripravených 
podľa písm. a) faktúru za poplatok na základe príslušnej tarify a sprístupní ju Subjektu 
zúčtovania prostredníctvom IS OKTE, pričom OKTE, a.s. vystavuje osobitne: 

i. faktúru za poplatok na základe príslušnej tarify za odberné a odovzdávacie 
miesta obsiahnuté v sumárnej zostave podľa písm. a), bodov i, ii a iv, 

ii. faktúru za poplatok na základe príslušnej tarify za odberné a odovzdávacie 
miesta obsiahnuté v sumárnej zostave podľa písm. a), bodu iii. 

c) Faktúra vystavená podľa písm. b) bodu i obsahuje údaj o celkovej výške poplatku na 
základe príslušnej tarify podľa zostáv pripravených podľa písm. a), bodov i, ii a iv. 
Faktúra vystavená podľa písm. b) bodu ii obsahuje údaj o celkovej výške poplatku na 
základe príslušnej tarify podľa zostáv pripravených podľa písm. a), bodu iii. Od 
celkovej hodnoty faktúry budú odpočítané platby preddavkov na základe príslušnej 
tarify, prijaté na účet OKTE, a.s. do konca mesiaca, za ktorý sa faktúra vystavuje. 

d) Ak v mesiaci, pre ktorý sa vystavuje faktúra, nedošlo vo vzťahu k Subjektu zúčtovania 
ku zdaniteľnému plneniu, a ak Subjekt zúčtovania uhradil v tomto mesiaci preddavky 
za poplatky súvisiace s prevádzkou sústavy, OKTE, a.s. vystaví faktúru k prijatej 
platbe pripísanej na účet OKTE, a.s. v mesiaci, ktorého sa vyúčtovanie týka, a faktúry 
podľa písm. b). 

e) Pokiaľ absolútna hodnota čiastky k úhrade vyplývajúcej z vystavenej faktúry na 
základe písm. b) a c) nepresiahne hodnotu 0,10 EUR, potom sa suma k úhrade 
zaokrúhli na faktúre na 0,00 EUR. 

f) OKTE, a.s. pripraví do 8. pracovného dňa mesiaca sumárne opravné zostavy na 
základe aktualizovaných a opravených údajov podľa PP OKTE a sprístupní ich 
Subjektu zúčtovania prostredníctvom IS OKTE. 

g) OKTE, a.s. vystaví do 15 dní od zverejnenia sumárnych opravných zostáv 
pripravených podľa písm. f) opravnú faktúru za poplatky súvisiace s prevádzkou 
sústavy za obdobie, pre ktoré OKTE, a.s. získal aktualizované údaje, a sprístupní ju 
Subjektu zúčtovania prostredníctvom IS OKTE. 

h) K faktúre vystavenej podľa písm. g) OKTE, a.s. pripojí nasledovné informácie: 

i. údaj o celkovej výške poplatku na základe príslušnej tarify podľa sumárnych 
opravných zostáv, 

ii. vyhodnotenie rozdielu medzi celkovou výškou poplatku na základe príslušnej 
tarify určeného podľa bodu. i, tohto písmena, a celkovou výškou poplatku na 
základe príslušnej tarify určeného podľa zostáv pripravených podľa písm. a). 

5. Faktúry vystavené zo strany OKTE, a.s. budú dostupné Subjektu zúčtovania v IS OKTE 
v deň ich vystavenia. Súčasne so zverejnením faktúry v IS OKTE zašle OKTE, a.s. faktúru 
e-mailom na adresu Subjektu zúčtovania uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Za doručenie 
faktúry sa považuje jej sprístupnenie Subjektu zúčtovania v IS OKTE. 
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6. Splatnosť faktúr vystavených podľa odseku 4, písm. b), bodov i a ii v prípade, kedy 
výsledkom fakturácie je záväzok Subjektu zúčtovania voči OKTE, a.s., je 17. deň mesiaca, 
v ktorom bola faktúra sprístupnená Subjektu zúčtovania v IS OKTE. Splatnosť faktúr 
vystavených podľa odseku 4, písm. b), bodov i a ii v prípade, kedy výsledkom fakturácie je 
záväzok OKTE, a.s. voči Subjektu zúčtovania, je 20. deň mesiaca, v ktorom bola faktúra 
sprístupnená Subjektu zúčtovania v IS OKTE. V prípade, že faktúra nie je sprístupnená 
Subjektu zúčtovania v IS OKTE alebo odoslaná e-mailom na adresu Subjektu zúčtovania 
uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy 5 dní pred splatnosťou, jej splatnosť sa predlžuje, a to 
vždy o počet dní omeškania zverejnenia faktúry. Splatnosť faktúry vystavenej podľa 
odseku 4, písm. g) v prípade, kedy výsledkom fakturácie je záväzok Subjektu zúčtovania 
voči OKTE, a.s., je 6 dní odo dňa sprístupnenia faktúry Subjektu zúčtovania v IS OKTE. 
Splatnosť faktúry vystavenej podľa odseku 4, písm. g) v prípade, kedy výsledkom 
fakturácie je záväzok OKTE, a.s. voči Subjektu zúčtovania, je 9 dní odo dňa sprístupnenia 
faktúry Subjektu zúčtovania v IS OKTE. Pokiaľ deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, 
nedeľu, alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci 
pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky v prospech 
účtu veriteľa. 

7. Faktúry vystavované Subjektom zúčtovania voči OKTE, a.s. vyhotovuje v mene a na účet 
Subjektu zúčtovania OKTE, a.s. na základe tejto Zmluvy. 

 

XIV. Článok 

Zmluvný úrok z omeškania 

1. Za každý začatý deň omeškania splatnej platby podľa tejto Zmluvy je OKTE, a.s., resp. 
Subjekt zúčtovania, oprávnený fakturovať úrok z omeškania z dlžnej čiastky, vo výške 1M 
EURIBOR + 9 % p.a. (pri 360-dňovom účtovnom roku). 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. Faktúra bude súčasne Subjektu 
zúčtovania, resp. OKTE, a.s., zaslaná poštou na adresu sídla. 

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. 

 

XV. 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. 

 

XVI. Článok 

Platnosť a účinnosť Zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017. Zmluva sa automaticky predĺži na 
obdobie ďalšieho kalendárneho roka, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán nedoručí druhej 
zmluvnej strane oznámenie o ukončení Zmluvy alebo návrh na dodatok k Zmluve ku dňu 
31.12. aktuálneho kalendárneho roka doporučenou poštou najneskôr do 30.11. aktuálneho 



____________________________________________________________________________________________________ 

Zmluva o zúčtovaní odchýlky  Strana 21 / 24 

kalendárneho roka a za podmienky, že ročná fixná platba za zúčtovanie, vyhodnotenie 
a vysporiadanie odchýlok na nasledujúci kalendárny rok, stanovená podľa platného 
rozhodnutia ÚRSO, bude v plnej výške pripísaná na bankovom účte OKTE, a. s. ku dňu 
15.12. aktuálneho kalendárneho roka na základe zálohovej faktúry vystavenej zo strany 
OKTE, sprístupnenej v IS OKTE a doručenej e-mailom na adresu Subjektu zúčtovania 
uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy najneskôr do 10.12. aktuálneho kalendárneho roka. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, a účinnosť 
splnením nasledovných podmienok, nie však skôr ako 1.1.2017: 

a) Subjekt zúčtovania je registrovaný v IS OKTE, 

b) finančná zábezpeka spĺňa podmienky podľa článku IV tejto Zmluvy, 

c) úhrada ročnej fixnej platby za prístup do systému zúčtovania, vyhodnotenia 
a vysporiadania odchýlok podľa platného rozhodnutia ÚRSO je pripísaná na 
bankovom účte OKTE, a.s. minimálne 3 pracovné dni pred účinnosťou tejto Zmluvy. 
V prípade, ak má Subjekt zúčtovania s OKTE, a.s. uzatvorenú aj zmluvu o zúčtovaní 
regulačnej elektriny a súčasne aj uhradil ročnú fixnú platbu v zmysle zmluvy 
o zúčtovaní regulačnej elektriny, tak nie je povinný uhradiť ročnú fixnú platbu v zmysle 
tejto Zmluvy, 

d) doručenie Zmluvy podpísanej štatutárnym orgánom Subjektu zúčtovania OKTE, a.s. 
najneskôr 15 kalendárnych dní pred účinnosťou tejto Zmluvy. 

2. Táto Zmluva môže byť ukončená: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

b) výpoveďou zo strany Subjektu zúčtovania; výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní 
a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane; výpoveď musí 
byť urobená písomne, musí byť zaslaná doporučeným listom druhej Zmluvnej strane 
na adresu jej sídla a Subjekt zúčtovania musí mať ku dňu ukončenia Zmluvy 
uhradené všetky záväzky voči OKTE, a.s. splatné ku dňu ukončenia Zmluvy; 
v opačnom prípade účinky výpovede nenastanú, 

c) výpoveďou zo strany OKTE, a.s.; výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína 
plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane; výpoveď musí byť 
urobená písomne a musí byť zaslaná doporučeným listom druhej Zmluvnej strane na 
adresu jej sídla, 

d) písomným odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, alebo dôvodov podľa čl. XVIII ods. 8 a 9 tejto Zmluvy, 
resp. z dôvodov, pre ktoré pripúšťa odstúpenie od zmluvy Obchodný zákonník. Za 
podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Subjektu zúčtovania sa výslovne 
považuje nedoplnenie finančnej zábezpeky v lehote podľa článku IV, ods. 7 tejto 
Zmluvy alebo neuhradenie splatného záväzku, vrátane splatných záväzkov zo 
zálohových predpisov, Subjektu zúčtovania voči OKTE, a.s. do 3 dní odo dňa 
splatnosti daného záväzku alebo stav, kedy kumulovaná doba omeškaní s úhradou 
akýchkoľvek záväzkov voči OKTE, a.s. za dobu účinnosti tejto zmluvy presiahla 
20 dní. Odstúpenie OKTE, a.s. od tejto Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia 
Subjektu zúčtovania na adresu jeho sídla doporučenou poštou alebo kuriérom. V 
prípade, ak Subjekt doručovania odmietne prevziať doručovanú písomnosť, považuje 
sa písomnosť za doručenú dňom jej odmietnutia, potvrdeného zamestnancom OKTE, 
a.s. alebo osobou splnomocnenou OKTE, a.s., alebo doručovateľom. V prípade, 
ak písomnosť nie je možné doručiť na adresu sídla Subjektu zúčtovania uvedenú 
v záhlaví tejto Zmluvy alebo na adresu, ktorá bola OKTE, a.s. oznámená zo strany 
Subjektu zúčtovania ako adresa na doručovanie, za deň doručenia sa považuje deň 
márneho pokusu o doručenie písomnosti potvrdené doručovateľom. V ostatných 
prípadoch sa písomnosť považuje za doručenú v tretí deň po dni jej odoslania. 
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XVII. Článok 

Komunikácia 

1. Komunikácia medzi OKTE, a.s. a Subjektom zúčtovania prebieha písomne alebo 
elektronickou komunikáciou, a vo výnimočných prípadoch telefonicky, pričom všetky 
postupy sú podrobne popísané v PP OKTE. 

2. 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. 

3. Osoby Zmluvných strán, poverené komunikáciou, uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy sú 
oprávnené v rámci tejto Zmluvy viesť spoločné rokovania, týkajúce sa predmetu, termínov 
a ostatných podmienok súvisiacich s plnením tejto Zmluvy. Ak zo záverov takýchto 
rokovaní vyplynú námety na zmenu tejto Zmluvy, potom ide o návrh na zmenu tejto 
Zmluvy. Osoby Zmluvných strán, poverené komunikáciou, nie sú oprávnené meniť, rušiť 
ani uzatvárať túto Zmluvu. 

4. 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. 

5. Zmluvné strany sú oprávnené nahrávať telefónne hovory realizované medzi osobami 
poverenými komunikáciou. Subjekt zúčtovania a OKTE, a.s. súhlasia s tým, aby tieto 
nahrávky telefónnych hovorov medzi OKTE, a.s. a Subjektom zúčtovania, ktoré realizuje 
a archivuje OKTE, a.s. alebo ktoré realizuje a archivuje Subjekt zúčtovania, slúžili 
v prípade potreby ako rozhodujúci hlasový záznam, ktorý Zmluvné strany považujú za 
východiskový zdroj informácií pre dôkazové konanie a za jeden z dôkazných prostriedkov 
v prípadných sporoch. 

 

XVIII. 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. OKTE, a.s. aj Subjekt zúčtovania sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne 
informovať druhú Zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej 
formy, sídla, IČO, DIČ, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý 
majú byť poukázané platby a iných 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 Symboly pre platby, 

č. 3 Zoznam obchodných platforiem poverených Subjektom zúčtovania 
k nahlasovaniu denných diagramov v rámci vnútrodennej registrácie 
diagramov, 



____________________________________________________________________________________________________ 

Zmluva o zúčtovaní odchýlky  Strana 23 / 24 

č. 4 Zoznam poskytovateľov podporných služieb, za ktorých Subjekt zúčtovania 
prevzal zodpovednosť za odchýlku, 

č. 5 Vyhlásenie k DPH – platí len pre zahraničný Subjekt zúčtovania, 

č. 6 Platný výpis z Obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) - originál alebo 
overená kópia (v prípade organizačnej zložky výpis z obchodného registra 
zriaďovateľa organizačnej zložky, alebo iná obdobná listina), 

č. 7 Povolenie na podnikanie v energetike vydané ÚRSO - overená kópia. 

4. Pri zmene údajov uvedených v prílohách podľa ods. 3 tohto článku, 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 bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej 
strany nie je možné postúpiť alebo založiť akúkoľvek pohľadávku z tejto Zmluvy voči druhej 
Zmluvnej strane. 

7. Ustanovenia o ochrane informácií, zmluvných pokutách, náhrade škody a riešení sporov 
zostávajú v platnosti ešte tri roky po skončení účinnosti tejto Zmluvy. 

8. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú prekonané novou právnou úpravou, zmenou 
predpisov ÚRSO alebo zmenou PP OKTE zaväzujú sa Zmluvné strany, na základe výzvy 
jednej zo Zmluvných strán určenej druhej strane, dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy 
nahradiť prostredníctvom písomného dodatku k tejto Zmluve novým ustanovením, ktoré 
bude určené novou právnou úpravou, alebo zmenou, alebo sa dohodnú na ustanovení, 
ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorého úpravu mali Zmluvné strany na mysli pri formulovaní 
tejto Zmluvy. Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zostávajú bez zmeny. V prípade, ak ani po 
uplynutí 25. dňa odo dňa doručenia výzvy na uzatvorenie dodatku nedôjde k jeho 
uzatvoreniu, prípadne ak dôjde k takým rozsiahlym legislatívnym zmenám právneho 
poriadku Slovenskej republiky, ktoré by mali značný dopad na ustanovenia Zmluvy a bolo 
by komplikovanejšie vzťahy upravené touto Zmluvou upraviť prostredníctvom dodatkov 
ako uzatvoriť novú zmluvu, 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. 

9. Pokiaľ by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným, neplatným, 
nezákonným alebo nevykonateľným (ďalej aj ako „vada pôvodného ustanovenia”), nebude 
tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení 
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že na základe výzvy jednej zo Zmluvných strán 
určenej druhej strane, takto dotknuté ustanovenia Zmluvy nahradia prostredníctvom 
písomného dodatku k tejto Zmluve novým ustanovením, ktoré netrpí vadou pôvodného 
ustanovenia a v čo najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu úpravy práv 
a povinností, obsiahnutých v zrušenom ustanovení. 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 
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10. Vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa budú prednostne riadiť platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, Obchodným zákonníkom, 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 štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch 
rovnopisoch pre každú Zmluvnú stranu. Text v inom ako slovenskom jazyku musí byť 
zhodný s textom v slovenskom jazyku. Oficiálna komunikácia vo vzťahu k tejto Zmluve 
sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. V prípade sporu je rozhodujúci text tejto Zmluvy 
v slovenskom jazyku. 

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, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na 
znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy. 

 
 
Subjekt zúčtovania: 
Dátum: 
 
 
 
 
 
.................................................. 
 
 
 
OKTE, a.s.: 
Dátum: 
 
 
 
 
 
 
..................................................    .................................................. 
Ing. Michal Cabala, PhD.     Ing. Milan Lipovský 
predseda predstavenstva     člen predstavenstva 


