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Príloha č. 1 
Zamestnanci poverení komunikáciou 

 
Zamestnanci poverení fakturáciou a platením: 

Na strane Zúčtovateľa odchýlok: 

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 

referent - fakturácia 
Ing. Alexandra 

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

e-mail pre odosielanie faktúr: fakturacie@okte.sk 
 
Na strane Dodávateľa RE: 

funkcia meno telefón e-mail 

    

    

    

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

Zamestnanci poverení zmluvnými vzťahmi: 

Na strane Zúčtovateľa odchýlok: 

funkcia meno telefón e-mail 

manažér riadenia 
služieb 

Ing. Milan 
Lipovský 

+421 91643 2630 milan.lipovsky@okte.sk 

referent - zmluvy 
Ing. Michal 

Boleček 
+421 91643 2633 michal.bolecek@okte.sk 

 
Na strane Dodávateľa RE: 

funkcia meno telefón e-mail 

    

    

    

poštová adresa pre zasielanie zmlúv: ......................... / totožná so sídlom 
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Zamestnanci poverení vyhodnotením a kontrolou: 

Na strane Zúčtovateľa odchýlok: 

funkcia meno telefón e-mail 

Vedúci odboru pre 
bilancovanie a správu 

dát 

Ing. Alexander 
Lojt 

+421 91643 2647 alexander.lojt@okte.sk 

Referent – zúčtovania a 
reklamácie 

Katarína 
Kečkešová 

+421 91643 2653 katarina.keckesova@okte.sk 

Referent - odchýlky Ing. Peter Čulen +421 91643 2634 peter.culen@okte.sk 

Referent – správa dát 
Ing. Kristína 
Horkovičová 

+421 91643 2654 kristina.horkovicova@okte.sk 

 
Na strane Dodávateľa RE: 

funkcia meno telefón e-mail 

    

    

    

e-mail pre publikovanie regulačnej elektriny: ....................... 
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Príloha č. 2 
Potvrdenie subjektu zúčtovania, ktorý prevzal za Dodávateľa RE 

zodpovednosť za odchýlku 
 
 

Spoločnosť presný názov, sídlo, adresa, IČO, potvrdzuje, že zmluvne prevzala 
zodpovednosť za odchýlku za spoločnosť presný názov, sídlo, adresa, IČO v zmysle § 26 
odseku 8, Zákona o energetike. 
 
 
 
Dátum:  
 
 
 
 
  
 

        .................................................. 
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Príloha č. 3 
Súhlas Dodávateľa RE s poskytovaním technických veličín 

z vyhodnotenia RE subjektu zúčtovania, ktorý za Dodávateľa RE 
prevzal zodpovednosť za odchýlku 

 
Spoločnosť presný názov, sídlo, adresa, IČO, vyhlasuje, že súhlasí s poskytovaním 

údajov z vyhodnotenia regulačnej elektriny spoločnosti presný názov, sídlo, adresa, IČO 
v zmysle platnej zmluvy uzatvorenej podľa § 26 odseku 8, Zákona o energetike. 
 
 
Dodávateľ RE: 
Dátum:  
 
 
 
 
 
 
  
        .................................................. 
 


