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Príloha č. 1 
Zamestnanci poverení komunikáciou 

 
Zamestnanci poverení fakturáciou a platením: 

Na strane OKTE, a.s.: 

funkcia meno telefón e-mail 

vedúca odboru fakturácie Dana Vinická  +421 917 931 470 dana.vinicka@okte.sk 

referent – platobný styk 
Ing. Ivana 

Lojtová 
+421 917 441 532 ivana.lojtova@okte.sk 

e-mail pre odosielanie faktúr: fakturacie@okte.sk 
e-mail pre odosielanie zálohových predpisov: konfirmacie@okte.sk  
 
Na strane Subjektu zúčtovania: 

funkcia meno telefón e-mail 

    

    

    

e-mail pre zasielanie faktúr: ....................... 
 

Zamestnanci poverení výpočtom finančnej zábezpeky: 

Na strane OKTE, a.s.: 

funkcia meno telefón e-mail 

referent - fakturácia 
Ing. Alexandra 

Gazdíková 
+421 917 441 531 alexandra.gazdikova@okte.sk 

vedúca odboru fakturácie Dana Vinická +421 917 931 470 dana.vinicka@okte.sk 

 
Na strane Subjektu zúčtovania: 

funkcia meno telefón e-mail 

    

    

    

e-mail pre zaslanie informácie o uplatnení DFZ: ......................... 
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Zamestnanci poverení zmluvnými vzťahmi: 

Na strane OKTE, a.s.: 

funkcia meno telefón e-mail 

manažér riadenia 
služieb 

Ing. Milan 
Lipovský 

+421 916 432 630 milan.lipovsky@okte.sk 

referent - zmluvy 
Ing. Michal 

Boleček 
+421 916 432 633 michal.bolecek@okte.sk 

 
Na strane Subjektu zúčtovania: 

funkcia meno telefón e-mail 

    

    

    

poštová adresa pre zasielanie zmlúv: ......................... / totožná so sídlom 
 

Zamestnanci poverení prevádzkou: 

Na strane OKTE, a.s.: 

funkcia meno telefón e-mail 

Operátor trhu Martin Chochol +421 916 432 635 martin.chochol@okte.sk 

Operátor trhu 
Mgr. Milan 

Trávnik 
+421 916 432 657 milan.travnik@okte.sk 

Operátor trhu Bc. Ján Kaiser +421 916 432 643 jan.kaiser@okte.sk 

Operátor trhu Marián Boháč +421 916 432 644 marian.bohac@okte.sk 

e-mail pre žiadosť o založenie užívateľského účtu: certificate@okte.sk 
e-mail pre vloženie a úpravu certifikátu: certificate@okte.sk 
 
Na strane Subjektu zúčtovania: 

funkcia meno telefón e-mail 

    

    

    

e-mail pre registráciu zmluvných diagramov: ......................... 
e-mail pre publikovanie odchýlky: ......................... 
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Zamestnanci poverení vyhodnotením: 

Na strane OKTE, a.s.: 

funkcia meno telefón e-mail 

Vedúci odboru pre 
bilancovanie a správu 

dát 

Ing. Alexander 
Lojt 

+421 916 432 647 alexander.lojt@okte.sk 

Referent – zúčtovania a 
reklamácie 

Katarína 
Kečkešová 

+421 916 432 653 katarina.keckesova@okte.sk 

Referent - odchýlky Ing. Peter Čulen +421 916 432 634 peter.culen@okte.sk 

Referent – správa dát 
Ing. Kristína 
Horkovičová 

+421 916 432 654 kristina.horkovicova@okte.sk 

Referent – správa dát Dana Gulášová +421 916 432 636 dana.gulasova@okte.sk 

e-mail pre žiadosť o založenie užívateľského účtu: certificate@okte.sk 
e-mail pre vloženie a úpravu certifikátu: certificate@okte.sk 
 
 
Na strane Subjektu zúčtovania: 

funkcia meno 
telefón / nahrávací 

telefón 
e-mail 

    

    

    

e-mail pre publikovanie odchýlky: ......................... 
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Príloha č. 2 
Symboly pre platby  

 
Variabilný symbol pre poplatky sa zostaví podľa navrhovanej štruktúry v tvare 
SSSTTRMMPP, kde:  

• SSS –  3-ciferný identifikátor subjektu, ktorý nezačína číslicou 0, 
• TT – typ platby. Parameter TT môže nadobudnúť hodnotu: 

✓ 90 - voľné, 
✓ 92 – administratívny poplatok za Odchýlky, 
✓ 94 – platba za Ročný fix Odchýlky, 

• R – rok, 
• MM – mesiac, 
• PP – poradové číslo dokladu v rámci mesiaca:  

✓ 10 – požiadavka na zálohu (v prípade ročného fixného poplatku), 
✓ 40 – faktúra na základe mesačného zúčtovania, 
✓ 41 a viac – oprava základu dane na základe opravného zúčtovania. 

 
Variabilný symbol pre odchýlky sa zostaví podľa navrhovanej štruktúry v tvare 
SSSTTRMMPP, kde:  

• SSS – 3-ciferný identifikátor subjektu, ktorý nezačína číslicou 0, 
• TT – typ platby. Parameter TT môže nadobudnúť hodnotu: 

✓ 10 – rezervované pre vzájomné saldo platieb za odchýlky a PRE, 
✓ 11 – pre kladné platby za odchýlky,  
✓ 12 – pre záporné platby za odchýlky,  
✓ 13 – pre kladné platby za PRE, 
✓ 14 – pre záporné platby za PRE, 
✓ 15 – pre kladné platby za ZR, 
✓ 16 – pre záporné platby za ZR, 

• R – rok, 
• MM – mesiac, 
• PP – poradové číslo dokladu v rámci mesiaca:  

✓ 10 – požiadavka na zálohu za 1. dekádu, 
✓ 20 – požiadavka na zálohu za 2. dekádu, 
✓ 40 – faktúra na základe mesačného zúčtovania, 
✓ 41 a viac – oprava základu dane na základe opravného zúčtovania. 

 
Variabilný symbol pre Centrálnu fakturáciu sa zostaví podľa navrhovanej štruktúry v tvare 
SSSTTRMMPP, kde:  

• SSS – identifikátor subjektu, 
• TT – typ platby. Parameter TT môže nadobudnúť hodnotu: 

✓ 30 - rezervované pre vzájomné saldo platieb za CF, 
✓ 31 - platba SZ za TSS, 
✓ 32 - platba SZ za TPS, 
✓ 33 - platba OKTE za TSS, 
✓ 34 - platba OKTE za TPS, 
✓ 35 - platba SZ za zápornú TPS, 

• R – rok, 
• MM – mesiac, 
• PP – poradové číslo dokladu v rámci mesiaca:  

✓ 10 – požiadavka na 1. zálohu, 
✓ 20 – požiadavka na 2. zálohu, 
✓ 30 – požiadavka na 3. zálohu, 
✓ 40 – faktúra na základe mesačného zúčtovania, 
✓ 41 a viac - oprava základu dane na základe opravného zúčtovania. 
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Príloha č. 3 
Zoznam obchodných platforiem poverených Subjektom zúčtovania 

k nahlasovaniu denných diagramov v rámci vnútrodennej 
registrácie diagramov 
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Príloha č. 4 
Zoznam poskytovateľov podporných služieb, za ktorých Subjekt 

zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku 
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Príloha č. 5 
Vyhlásenie k DPH – platí len pre zahraničný Subjekt zúčtovania, 

ktorý má na území SR zriadenú organizačnú zložku 
 
 
 

Spoločnosť presný názov, sídlo, adresa, IČO, vyhlasuje, že organizačná zložka: názov 
a adresa, založená v SR v zmysle pravidiel platných pre podnikanie v energetike nemá 
personálne ani materiálne vybavenie potrebné na výkon podnikania na území SR, tzn. nie je 
prevádzkarňou pre účely zákona o DPH. 
 
Obchody a fakturácia vyplývajúce zo zmluvy budú realizované cez materskú spoločnosť 
presný názov, sídlo, adresa názov , ktorá má IČ DPH: ........................................ 
 
 
 
 

Dátum: 

 

 

 

 

 

 

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

 
 


