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V. Záverečné ustanovenia Zmluvy 
5.1 Neoddeliteľnou súčasfou Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1: OP resp. Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní 
univerzálnej služby pre malé podniky spoločnosti ZSE Energia, a.s. (dalej len „OPMP"), 
Príloha č. 2: Cenník tarifných produktov dodávky elektriny pre firmy, podnikatelbv 
a organizácie, ktorého súčasťou sú aj obchodné podmienky tarifného produktu resp. 
Cenník pre tarifné produkty (sadzby) dodávky elektriny pre malé podniky (ďalej len 
,,Cenník pre malé podniky" ďalej spolu len „prílohy''). 
(OPMP a Cenník pre malé podniky iba v prípade, ak Odberateľ v súlade s ods. 5.3 tohto 
článku Zmluvy preukáže splnenie podmienok na pridelenie sadzby a ceny za dodávku 
elektriny malému podniku už pri uzatvorení tejto Zmluvy). 

5.2 Odberateľ vyhlasuje a svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že prílohy pri podpise 
Zmluvy obdržal, s prílohami, ktoré sú platné a účinné v čase podpisu Zmluvy sa riadne 
oboznámil, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade 
zmeny príloh postupom uvedeným vo OP sa takto zmenené prílohy stanú záväznými 
pre další zmluvný vzťah a budú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy v deň, ktorým 
nadobudnú účinnosť. 

5.3 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade, ak Odberateľ Dodávateľovi preukáže 
splnenie podmienok Odberateľa na pridelenie sadzby a ceny za dodávku elektriny malému 
podniku v súlade s pnslušným rozhodnutím úradu pre reguláciu sieťových odvetví o návrhu 
ceny za dodávku elektriny malému podniku (dalej len „Cenové rozhodnutie"), bude 
Dodávateľom Odberateľovi za kalendárny rok, za ktorý splnenie podmienok Odberateľa na 
pridelenie sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku Odberateľ preukázal, 
priznaná sadzba a cena pre dodávku elektriny podľa v tejto Zmluve dohodnutého tarifného 
produktu dodávky elektriny v súlade s Cenovým rozhodnutím platným a účinným v čase 
uskutočnenia dodávky elektriny, na ktorú sa priznaná sadzba a cena pre malý podnik 
vzťahuje a Cenníkom pre malé podniky na príslušný kalendárny rok vydaným v zmysle 
príslušného Cenového rozhodnutia. V takomto kalendárnom roku sa na zmluvný vzťah 
založený touto Zmluvou aplikujú OPMP. 

5.4 Všetky ostatné vztahy touto Zmluvou neupravené sa riadia OP, obchodnými 
podmienkami ta rif ného produktu, všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5.5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 23.07.2020 . 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom priradenia OM do bilančnej skupiny Dodávateľa (s výnimkou čl. IV., ods. 4.1 
Zmluvy). V prípade, ak sa OM pri podpise tejto Zmluvy už v bilančnej skupine 
Dodávateľa nachádza, termínom účinnosti Zmluvy je deň iei podpísania oboma 
zmluvnými stranami. Práva a povinnosti zmluvných strán uvedené v čl. IV., ods. 4.1 
Zmluvy nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy. 

5.6 Povinnosť Dodávatelá dodávať elektrinu do OM podla tejto Zmluvy vzniká dňom 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy alebo dňom pripojenia OM Odberatelá do 
distribučnej sústavy PDS, ak pri priradení do bilančnej skupiny Dodávateľa nebolo OM 
pripojené do distribučnej sústavy PDS. 

5.7 Ak je Odberateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v plamom znení (ďalej len „zákon'') osobou povinnou sprístupňovať informácie, v tomto prípade 
je podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy podľa ods. 5.5 tohto článku Zmluvy jej 
predchádzajúce zverejnenie spôsobom pod ľa§ Sa zákona. 

5.8 Odberateľ podpisom tejto Zmluvy čestne vyhlasuje, že: 
a) má uzatvorenú Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy s PDS (pred uzatvorením 

Zmluvy je Odberateľ povinný predložiť Dodávateľovi k nahliadnutiu Zmluvu o 
pripojení, ak o to dodávateľ požiada); 

b) boli zo strany Odberatela riadne splnené všetky technické a obchodné podmienky 
vyžadované PDS definované v zmluve o pripojení odberného miesta Odberateľa do 
distribučnej sústavy, do ktorého má byť dodávka elektriny na základe Zmluvy 
zabezpečená (a to až do ich riadneho splnenia), 

c) nemá Odberateľ voči Dodávateľovineuhradené žiadne peňažné záväzky. 
5.9 V prípade nepravdivosti čestného vyhlásenia podľa ods. 5.8 tohto článku Zmluvy je 

Dodávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúp iť v súlade s OP. 
5.10 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. 
5.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečíta li, jej 

ustanoveniam porozumeli, Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, zaväzujú sa ju 
dobrovoľne pln iť a na znak súhlasu s ňou oprávnení zástupcovia zmluvných strán 
pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 
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