
Číslo zmluvy: 2022-41-...... 

Zmluva o činnostiach spojených s  vydávaním 
a použitím záruk pôvodu pre záruky pôvodu  

z nečlenských štátov AIB  
(ďalej len „Zmluva”) 

 
medzi: 

 

Obchodné meno:  

Sídlo:  

IČO:  
DIČ:  

IČ DPH:  

Zastúpená:  

Bankové spojenie:  

IBAN:  

BIC:  

Referencia:  

EIC:  

Obchodný register:  

 
(ďalej len „Držiteľ účtu”) 
 

a 
 

Obchodné meno: OKTE, a.s. 

Sídlo: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, SR 

IČO: 45 687 862 
DIČ: 2023089728 

IČ DPH: SK2023089728 

Zastúpená: Miloš Bikár, predseda predstavenstva 

 Ing. Martin Švantner, člen predstavenstva 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Bežný účet:  

IBAN: SK09 1100 0000 0029 2212 3014 

BIC: TATRSKBX 

Bankový účet pre aukcie záruk pôvodu: 

IBAN: SK06 1100 0000 0029 2712 3806 

BIC: TATRSKBX 

Obchodný register: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 5087/B 

 
(ďalej len „OKTE, a.s.”)  
 
(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany”) 
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I. Článok 

Preambula 

1. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou – OKTE, a.s., vykonáva činnosti spojené s vydaním, 
prevodom, uznaním, uplatnením a zrušením záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov 
energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou (ďalej tiež 
len „záruky pôvodu“) a organizovanie trhu so zárukami pôvodu podľa zákona č. 309/2009 Z.z. 
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OZE“) a Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. 
(ďalej len „PP OKTE“), schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) 
v platnom znení. 

2. OKTE, a.s. podľa Zákona o OZE v elektronickej evidencii  

a) vytvára a vedie účty výrobcov elektriny a dodávateľov elektriny, s ktorými má uzatvorenú 
Zmluvu,  

b) eviduje vydané záruky pôvodu, 

c) eviduje prevody záruk pôvodu medzi Držiteľmi účtu, prevody záruk pôvodu zobchodovaných 
v aukciách a prevody záruk pôvodu medzi Držiteľom účtu a výrobcom elektriny alebo 
dodávateľom elektriny z iného členského štátu Európskej únie, v informačnom systéme 
OKTE pre záruky pôvodu, ktorý je súčasťou informačného systému OKTE, a.s., 

d) eviduje uplatnenie záruk pôvodu, 

e) eviduje uznanie záruk pôvodu vydaných v členskom štáte EÚ inom ako členskom štáte 
Asociácie vydavateľských subjektov (AIB – Association of Issuing Bodies) (ďalej len „AIB“), 

f) ruší záruky pôvodu po uplatnení záruky pôvodu alebo po exspirácii záruky pôvodu. 

3. Podľa Zákona o OZE sa podrobnosti o postupe evidencie záruk pôvodu, organizácii trhu 
so zárukami pôvodu, pravidlách obchodovania so zárukami pôvodu a uznávaní záruk pôvodu 
riadia PP OKTE. 

 

II.  Článok 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je definovanie:  

a) práv a povinností Držiteľa účtu voči OKTE, a.s, 

b) podmienok, za ktorých OKTE, a.s. poskytuje svoje služby v súvislosti so zárukami pôvodu, 
predovšetkým: 

i. vytvorenie a vedenie účtu,  

ii. vedenie elektronickej evidencie záruk pôvodu z nečlenských štátov AIB,  

iii. vydanie záruky pôvodu, ktorá sa v zmysle PP OKTE považuje za záruku pôvodu z 
nečlenského štátu AIB,  

iv. evidencia uznaných záruk pôvodu z nečlenských štátov AIB, 

v. prevod záruky pôvodu z alebo do nečlenského štátu AIB, 

vi. evidencia uplatnených záruk pôvod z nečlenských štátov AIB, 

vii. zrušenie záruk pôvodu z nečlenských štátov AIB 

(ďalej len “služby”).  
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2. OKTE, a.s. sa touto Zmluvou zaväzuje, za podmienok stanovených v tejto Zmluve, poskytovať 
Držiteľovi účtu služby týkajúce sa záruk pôvodu uvedené v ods. 1 tohto článku. 

3. Držiteľ účtu je na základe tejto Zmluvy oprávnený využívať služby týkajúce sa záruk pôvodu 
poskytované OKTE, a.s. a zaväzuje sa uhradiť cenu za služby poskytované OKTE, a.s. 
na základe tejto Zmluvy vo výške v zmysle aktuálnych platných cien zverejnených na webovom 
sídle OKTE, a.s. 

4. Táto Zmluva sa nevzťahuje na záruky pôvodu, ktoré sú v evidencii AIB. 

 

III. Článok 

Povinnosti Držiteľa účtu 

1. Držiteľ účtu môže v rámci tejto Zmluvy vystupovať v jednej alebo viacerých nasledujúcich 
úlohách: 

a) Výrobca elektriny (v prípade záruky pôvodu, ktorá sa v zmysle PP OKTE považuje za záruku 
pôvodu z nečlenského štátu AIB), 

b) Dodávateľ elektriny. 

2. Držiteľ účtu prehlasuje, že si je vedomý a akceptuje PP OKTE bez akýchkoľvek podmienok alebo 
výhrad. 

3. Držiteľ účtu sa zaväzuje  

a) dodržiavať súlad s PP OKTE a informovať sa o všetkých jeho zmenách a doplneniach;  

b) požiadať OKTE, a.s. o vytvorenie účtu; žiadosť o vytvorenie účtu sa zasiela na e-mailovú 
adresu uvedenú na webovom sídle OKTE, a.s. 

 

IV.  Článok 

Služby OKTE, a.s. 

1. OKTE, a.s. poskytuje služby Držiteľovi účtu v súlade s touto Zmluvou a PP OKTE. 

2. Webová stránka, na ktorej môže Držiteľ účtu požiadať OKTE, a.s. e-mailom o uznanie záruky 
pôvodu vydanej v inom ako členskom štáte AIB, ako aj o ďalšie služby podľa tejto Zmluvy, je 
uvedená v Prílohe č. 1. 

3. V prípade prerušenia, pozastavenia, oneskorenia alebo poruchy dodávok služieb spôsobených 
technickými problémami, OKTE, a.s. urobí všetko potrebné pre nápravu vzniknutej situácie. 

4. OKTE, a.s. zodpovedá za správne spracovanie a prenos údajov a informácií doložených 
Držiteľom účtu alebo treťou stranou. Zmluvné strany súhlasia, že povinnosti OKTE, a.s. 
nezahŕňajú kontrolu pravdivosti, presnosti a úplnosti údajov a informácií poskytnutých Držiteľom 
účtu ani údajov a informácií poskytnutých tretími stranami a sprístupnených Držiteľovi účtu 
v rámci poskytovania služieb. 
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V.  Článok 

Cena 

1. Za služby poskytované OKTE, a.s. v súlade s touto Zmluvou je Držiteľ účtu povinný zaplatiť 
OKTE, a.s. ročnú fixnú platbu za vedenie účtu podľa aktuálnych cien zverejnených na webovom 
sídle OKTE v eurách za kalendárny rok a 

a) v prípade, že Držiteľ účtu plní úlohu výrobcu elektriny podľa čl. III ods. 1 písm. a)  

i. tarifu za vydanie záruky pôvodu určenú podľa aktuálnych cien zverejnených na webovom 
sídle OKTE, a.s. v eurách za jednotku množstva elektriny, 

ii. tarifu za prevod záruky pôvodu určenú podľa aktuálnych cien zverejnených na webovom 
sídle OKTE, a.s. v eurách za jednotku množstva elektriny, 

b) v prípade, že Držiteľ účtu plní úlohu dodávateľa elektriny podľa čl. III ods. 1 písm. b) 

i. tarifu za prevod záruky pôvodu určenú podľa aktuálnych cien zverejnených na webovom 
sídle OKTE, a.s. v eurách za jednotku množstva elektriny. 

2. V prípade, ak ročná fixná platba za vedenie účtu podľa ods. 1 tohto článku je Držiteľom účtu 
zaplatená podľa inej platnej Zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk 
pôvodu uzatvorenou s OKTE, a.s. (Zmluva o činnostiach spojených s vydávaním a použitím 
záruk pôvodu pre záruky pôvodu z členských štátov AIB), Držiteľ účtu nie je povinný túto platbu 
podľa tejto Zmluvy uhradiť. 

3. K cene stanovenej podľa ods. 1 tohto článku bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych 
predpisov.  

4. OKTE, a.s. je oprávnený jednostranne zmeniť platné ceny podľa ods. 1 tohto článku zverejnené 
na webovom sídle OKTE, a.s., pričom v prípade, že by sa takáto zmena mala dotknúť Držiteľa 
účtu, je OKTE, a.s. povinný túto zmenu oznámiť Držiteľovi účtu prostredníctvom Oznamu 
uvedeného na webovom sídle OKTE, a.s. aspoň 30 kalendárnych dní pred dňom účinnosti tejto 
zmeny. V prípade nesúhlasu so zvýšením ceny podľa ods. 1 tohto článku, je Držiteľ účtu 
oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť ku dňu účinnosti novej ceny. 

 

VI.  Článok 

Platobné a fakturačné podmienky 

1. OKTE, a.s. vystaví nasledujúce faktúry za služby spojené so zárukami pôvodu: 

a) faktúru za ročnú fixnú platbu za prvý kalendárny rok do 5 pracovných dní od podpisu tejto 
Zmluvy. Faktúra za ročnú fixnú platbu za každý nasledujúci rok po prvom roku účinnosti 
zmluvy, bude vystavená najneskôr do 15. januára kalendárneho roka, na ktorý sa ročná fixná 
platba vzťahuje. Splatnosť faktúry je 6 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania Držiteľovi 
účtu. OKTE, a.s. Držiteľovi účtu faktúru odošle e-mailom na adresu Držiteľa účtu uvedenú v 
Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Služby spojené so zárukami pôvodu za prvý kalendárny rok, na 
ktorý sa ročná fixná platba vzťahuje, budú Držiteľovi účtu umožnené do 3 pracovných dní po 
pripísaní platby na účet OKTE, a.s.,  

b) faktúru na základe tarify za vydanie záruky pôvodu a tarify za prevod záruky pôvodu. 
OKTE, a.s. vystaví túto faktúru najneskôr do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom došlo k vydaniu a / alebo k prevodu záruky pôvodu. OKTE, a.s. faktúru 
Držiteľovi účtu odošle e-mailom na adresu Držiteľa účtu uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 
Splatnosť faktúry je 6 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania Držiteľovi účtu. 

2. V prípade, ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, 
dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa považuje 
pripísanie fakturovanej čiastky v prospech účtu OKTE, a.s. 
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3. Vyúčtovacia faktúra bude vystavená podľa Zákona o DPH. 

4. Pokiaľ absolútna hodnota čiastky k úhrade vyplývajúca z vystavenej faktúry nepresiahne 
hodnotu 0,10 EUR, potom sa suma k úhrade na faktúre zaokrúhli na 0,00 EUR. 

5. V prípade, ak Držiteľ účtu je zahraničný subjekt a nie je registrovaný pre DPH v Slovenskej 
republike, resp. má na území Slovenskej republiky prevádzku, ktorá nemá materiálne ani 
personálne vybavenie, vysporiadanie DPH pri fakturácii sa riadi legislatívou platnou v Európskej 
únii prípadne v tretích krajinách a bude použitý mechanizmus "Reverse Charge".  

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

7. V prípade uznanej reklamácie Držiteľa účtu, OKTE, a.s. vystaví opravnú faktúru. Splatnosť 
opravnej faktúry v prípade, kedy výsledkom fakturácie je záväzok Držiteľa účtu voči OKTE, a.s., 
je 6 kalendárnych dní od dňa, v ktorom bola faktúra odoslaná e-mailom na adresu Držiteľa účtu 
uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Splatnosť faktúry v prípade, kedy výsledkom fakturácie je 
záväzok OKTE, a.s. voči Držiteľovi účtu, je 9 pracovných dní od dňa, v ktorom bola faktúra 
odoslaná e-mailom na adresu Držiteľa účtu uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 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 Držiteľa účtu alebo OKTE, a.s. 

 

VII. Článok 

Komunikácia  

1. Komunikácia medzi OKTE, a.s. a Držiteľom účtu prebieha písomnou alebo elektronickou formou 
a vo výnimočných prípadoch telefonicky, pričom všetky uvedené postupy sú podrobne popísané 
v platnom 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 oboch Zmluvných strán v súlade s Prílohou 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 poverené komunikáciou oboch Zmluvných strán nie sú oprávnené uzatvárať, meniť ani 
rušiť túto Zmluvu, pokiaľ sa nepreukážu platným oprávnením k takémuto úkonu. 

 

VIII. Článok  

Dôvernosť 

1. Zmluvné strany považujú informácie obchodného, technického, strategického, finančného alebo 
inak citlivého charakteru, ktoré nie sú verejne dostupné a všeobecne sa považujú za významné 
a dôverné, aj keď nie sú výslovne klasifikované ako dôverné, za dôverné. Zverejnenie takýchto 
informácií podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu druhej zmluvnej strany. 
Ustanovenia tohto článku Zmluvy nebránia spoločnosti OKTE, a.s. predkladať informácie ÚRSO, 
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, daňovým úradom, polícii, Europolu a iným 
orgánom verejnej moci. 
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2. Ustanovenia o ochrane informácií, náhrade škody a riešení sporov zostávajú v platnosti ešte tri 
roky po skončení účinnosti tejto Zmluvy. 

 

IX. 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 a PP OKTE.  

2. OKTE, a.s. nezodpovedá za škody spôsobené technickými problémami alebo inými 
okolnosťami, ktoré bránia prevodu záruk pôvodu.  

3. Držiteľ účtu a OKTE, a.s. vynaložia maximálne úsilie na zmierlivé urovnanie sporov. Ak nedôjde 
k mimosúdnemu urovnaniu sporu, urovnáva sa tento spor v súlade s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky.  

 

X. Článok 

Reklamácie  

1. Držiteľ účtu môže reklamovať služby poskytované OKTE, a.s., týkajúce sa vydania, prevodu, 
uplatnenia alebo uznania záruk pôvodu, a to bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní 
odo dňa, kedy k predmetu reklamácie došlo. OKTE, a.s. je povinný písomne sa vyjadriť 
k oprávnenosti podanej reklamácie najneskôr do 30 dní od jej prijatia. Podanie reklamácie nemá 
odkladný účinok na splatnosť faktúry.  

2. Reklamáciu Držiteľ účtu zadáva výlučne prostredníctvom e-mailu.  

3. Reklamácia musí obsahovať tieto základné údaje: 

a) identifikáciu zadávateľa reklamácie, 

b) predmet reklamácie, 

c) reklamované obdobie, 

d) opis reklamácie, 

i. reklamovaný údaj a jeho správna hodnota podľa podkladov Držiteľa účtu, 

ii. určenie dôkazných prostriedkov, o ktoré sa reklamácia opiera. 

4. OKTE, a.s. preverí, či nedošlo na strane OKTE, a.s. k chybe pri vydaní, prevode, uplatnení, 
uznaní alebo aukcií záruk pôvodu a ďalej postupuje nasledujúcim spôsobom:  

a) v prípade, ak OKTE, a.s. zistí chybu, upovedomí o tejto skutočnosti e-mailom dotknutého 
Držiteľa účtu do 4 pracovných dní od prijatia reklamácie a zároveň opraví údaje na účte 
dotknutého Držiteľa účtu, 

b) v prípade, ak OKTE, a.s. nezistí chybu, oznámi túto skutočnosť e-mailom dotknutému 
Držiteľovi účtu do 4 pracovných dní od prijatia reklamácie. 
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XI. Článok 

Platnosť a účinnosť Zmluvy  

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť splnením 
povinností uvedených v ods. 3 tohto článku. 

3. Podmienkou účinnosti tejto Zmluvy je:  

a) doručenie Zmluvy podpísanej osobami oprávnenými konať za Držiteľa účtu v súlade s PP 
OKTE,  

b) pripísanie úhrady prvej ročnej fixnej platby za vedenie účtu podľa aktuálne platné ceny 
zverejnené na webovom sídle OKTE, a.s. na bankový účet OKTE, a.s. 

4. Táto Zmluva môže byť ukončená:  

a) písomnou dohodou oboch Zmluvných strán; 

b) písomnou výpoveďou. 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. V prípade podania 
výpovede zo strany Držiteľa účtu, musí mať Držiteľ účtu uhradené všetky záväzky voči 
OKTE, a.s. splatné ku dňu ukončenia Zmluvy; 

c) písomným odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, alebo z dôvodov, pre ktoré pripúšťa odstúpenie od zmluvy 
Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa výslovne považuje 
neposkytovanie informácií podľa tejto Zmluvy alebo omeškanie s úhradou záväzku. 
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane na adresu 
jej sídla doporučenou poštou alebo kuriérom. V prípade, ak druhá Zmluvná strana odmietne 
prevziať doručovanú písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom jej odmietnutia, 
potvrdeného zamestnancom druhej Zmluvnej strany alebo osobou splnomocnenou druhou 
Zmluvnou stranou, alebo doručovateľom. V prípade, ak písomnosť nie je možné doručiť na 
adresu sídla druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na adresu, ktorá 
bola Zmluvnej strane oznámená zo strany druhej Zmluvnej strany ako adresa 
na doručovanie, za deň doručenia sa považuje deň márneho pokusu o doručenie písomnosti 
potvrdenom doručovateľom. V ostatných prípadoch sa písomnosť považuje za doručenú 
v tretí kalendárný deň po dni jej odoslania; 

d) neuzatvorením dodatku v zmysle Článku XII ods. 8 tejto Zmluvy, a to po uplynutí 25. dňa od 
doručenia výzvy na jeho uzatvorenie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak; 

e) písomným odstúpením od tejto Zmluvy zo strany Držiteľa účtu v zmysle Článku V ods. 4 tejto 
Zmluvy v prípade nesúhlasu so zvýšením ceny podľa Článku V ods. 1, a to ku dňu účinnosti 
novej ceny. 
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XII. 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 oboch Zmluvných strán. 

2. OKTE, a.s. aj Držiteľ účtu sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú 
Zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, IČ DPH, 
bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a o 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 Vyhlásenie k DPH – platí len pre zahraničného Držiteľa účtu, 

č. 3 Povolenie Držiteľa účtu na podnikanie v energetike vydané ÚRSO predložené 
Držiteľom účtu - overená kópia. 

4. Pri zmene údajov uvedených v Prílohách č. 1 a 2 príslušná Zmluvná strana, u ktorej zmena 
nastala, bezodkladne túto zmenu oznámi druhej Zmluvnej strane doporučeným listom. V prípade 
zmeny poverených osôb podľa Prílohy č. 1 zo strany Držiteľa účtu (Zamestnanci poverení 
komunikáciou) postačuje aj oznámenie vo forme e-mailu potvrdeného druhou Zmluvnou stranou. 
V takýchto prípadoch nie je nutný dodatok k tejto 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 alebo 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. Ukončenie tejto Zmluvy nemá vplyv na tie práva a povinnosti Zmluvných strán, z ktorých vyplýva, 
že majú byť zachované aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. 

8. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, ostatné ustanovenia 
Zmluvy nebudú dotknuté touto neplatnosťou, resp. neúčinnosťou, a teda zostanú v platnosti, 
okrem tých prípadov, keď dané ustanovenie nemožno oddeliť od ostatnej časti Zmluvy vzhľadom 
na povahu Zmluvy, jej predmet alebo okolnosti, za ktorých bola uzavretá. V prípade existencie 
neoddeliteľného ustanovenia sa Držiteľ účtu zaväzuje na základe výzvy OKTE, a.s. rokovať 
a nahradiť takéto ustanovenie prostredníctvom písomného dodatku k tejto Zmluve novým 
ustanovením, ktoré bude určené novou právnou úpravou a ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorého 
úpravu mali Zmluvné strany na mysli pri formulovaní tejto Zmluvy. 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 Zmluvná strana nemá nárok na žiadnu kompenzáciu, náhradu škody 
alebo inú platbu, ktorú by inak mohla od Zmluvnej strany, ktorá od Zmluvy odstúpila, požadovať. 

9. Vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa budú prednostne riadiť platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom, Zákonom o OZE, 
Energetickým zákonom, Zákonom o regulácii, príslušnými vyhláškami a nariadeniami vlády 
Slovenskej republiky, rozhodnutiami a vyhláškami ÚRSO a PP OKTE. 
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10. 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. 

11. 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. 

 
 
Držiteľ účtu 
Dátum: 
 
 
 
 
..................................................   .................................................. 
 
 
 
 
OKTE, a.s.: 
Dátum: 
 
 
 
 
..................................................   .................................................. 
Miloš Bikár      Ing. Martin Švantner 
predseda predstavenstva    člen predstavenstva 
     


