
Obchodné podmienky k zmluve o prístupe do distribučnej sústavy  
a o distribúcii elektriny 

 
I. Úvodné ustanovenia 

1. Obchodné podmienky k zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a o distribúcii elektriny tvoria neoddeliteľnú 
súčasť Prevádzkového poriadku PDS. 
2. Súčasťou tejto prílohy  sú Obchodné podmienky  k zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a o distribúcii 
elektriny oprávneným odberateľom s mesačným vyúčtovaním (bod II. tejto prílohy) a Obchodné podmienky k 
zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a o distribúcii elektriny oprávneným odberateľom s ročným  
vyúčtovaním (bod III. tejto prílohy).  
3. V zmysle vládneho nariadenia je oprávnený odberateľ, ktorý uzatvára samostatnú zmluvu o prístupe do sústavy a 
o distribúcii elektriny, povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok.  V prípade, že 
oprávnený odberateľ nepreukáže uzatvorenie zmluvy so zúčtovateľom odchýlok, má PDS právo odmietnuť 
uzatvorenie zmluvy o prístupe do DS a o distribúcii elektriny.  
 

II. Obchodné podmienky k zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny 
oprávneným odberateľom  elektriny s mesačným vyúčtovaním (ďalej len „Obchodné podmienky“) 

 
§ 1 VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

1. Obchodné podmienky upravujú v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona o energetike a zákona o regulácii , ako i v zmysle právnych 
predpisov vydaných na ich základe, vzťahy medzi PDS a odberateľom elektriny vznikajúce pri distribúcii  
elektriny.  
2. V prípade, že výrobca elektriny odoberá elektrinu z DS,  pre účely týchto obchodných podmienok  má 
postavenie odberateľa elektriny a má v primeranom rozsahu práva a povinnosti odberateľa elektriny.  
3. V prípade, že žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do DS a o distribúcii elektriny alebo žiadosť o uzatvorenie 
dodatku k takejto zmluve podáva žiadateľ, voči ktorému eviduje PDS otvorené pohľadávky, alebo ak žiadateľ je s 
dlžníkom prepojenou osobou v zmysle zákona o energetike,  alebo ak je žiadateľom blízka osoba dlžníka v zmysle 
zákona číslo 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), má PDS právo podmieniť uzatvorenie zmluvy alebo dodatku 
zaplatením pohľadávok zo strany žiadateľa alebo dlžníka. Uvedené neplatí, ak žiadateľ preukáže, že žiadosť  
podáva v súvislosti so zmenou vlastníctva odberného elektrického zariadenia (nehnuteľnosti, ak je odberné 
elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti); týmto však nie je dotknutá zodpovednosť medzi 
prepojenými osobami v zmysle tohto odseku 3.  
 

§ 2 PRÁVA A POVINNOSTI PDS 
1. PDS sa zaväzuje zabezpečiť distribúciu  elektriny vo výške rezervovanej kapacity, s výnimkou, ak tomu bránia 
okolnosti nezávislé na vôli PDS.  
2. Stupeň zabezpečenia distribúcie je určený v súlade s technickými podmienkami prevádzkovania DS. 
3. Rezervovaná kapacita dohodnutá v zmluve o prístupe do DS a o distribúcii elektriny (ďalej len „zmluva“) 
predstavuje ten dohodnutý podiel na  maximálnej rezervovanej kapacite pripojenia, ktorý je k dispozícii na fyzickú 
distribúciu elektriny do miesta odberu odberateľa elektriny a je viazaná na odberné miesto.  
4. Zmena dohodnutej rezervovanej kapacity si vyžaduje osobitné dojednania. Pravidlá pre zmenu dohodnutej 
rezervovanej kapacity sú uvedené v platnom a účinnom výnose úradu.  
5. V prípade prekročenia rezervovanej kapacity má PDS právo účtovať za každý takto prekročený kW  
rezervovanej kapacity tarifu  za prekročenie v zmysle rozhodnutia úradu o cenách za prístup do distribučnej sústavy 
a distribúciu elektriny (ďalej len „rozhodnutie úradu“). 
6. Ak je distribúcia elektriny zabezpečovaná cez zariadenie, ktoré nie je vo vlastníctve PDS, nezodpovedá PDS za 
škodu, prípadne ušlý zisk pri prerušení distribúcie elektriny prípadne znížení jej kvality z dôvodu poruchy na tomto 
zariadení alebo z dôvodu zásahu vlastníka zariadenia.  
 

§ 3 POVINNOSTI  ODBERATEĽA ELEKTRINY 
1. Odberateľ elektriny sa zaväzuje dodržiavať dohodnutú rezervovanú kapacitu a dodržiavať podmienky pripojenia 
stanovené príslušnými právnymi predpismi.  
2. Predpokladom pre uzavretie zmluvy je uzavretie zmluvy o pripojení do DS a splnenie všetkých v zmluve o 
pripojení do DS (ďalej len „zmluva o pripojení“) uvedených podmienok.  
3. V prípade  odberateľa elektriny ktorý je napojený na zariadenie PDS prostredníctvom iného zariadenia, ktoré nie 
je vo vlastníctve PDS, je podmienkou uzatvorenia zmluvy aj uzatvorenie zmluvy o poskytnutí maximálnej 
rezervovanej kapacity z DS, ktorou vlastník daného zariadenia  dáva zároveň súhlas  s tým, že odberateľovi 
elektriny bude distribuovaná elektrina cez jeho zariadenie.  
4. Odberateľ  elektriny s mesačným vyúčtovaním si objednáva na  príslušné obdobie hodnotu jeho rezervovanej 
kapacity.  



5. Odberateľ elektriny sa zaväzuje oznámiť na požiadanie PDS predpokladaný typ a hodnotu rezervovanej kapacity 
na nasledujúci kalendárny rok.  
6. Odberateľ  elektriny sa zaväzuje udržiavať svoje odberné zariadenie v stave, ktorý zodpovedá príslušným 
technickým normám (najmä prispôsobiť svoje odberné miesto a použité elektrospotrebiče normovaným 
parametrom distribučnej sústavy a zabezpečiť ich potrebnú ochranu) a platným právnym predpisom. Nedodržanie  
tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a PDS nenesie zodpovednosť za prípadné škody 
spôsobené nesplnením tejto povinnosti odberateľa.  
7. Pri zmenách nainštalovaných spotrebičov v rámci platného dohodnutého príkonu sa odberateľ elektriny zaväzuje 
konzultovať s PDS pripojenie spotrebičov, u ktorých je predpoklad ovplyvnenia distribučnej sústavy v neprospech 
ostatných odberateľov elektriny v rozsahu, ktorý prekračuje dovolené hranice stanovené platnými technickými 
normami.  Ide hlavne o spotrebiče s jednorazovou, kolísavou, alebo nelineárnou časovo meniacou sa 
charakteristikou odberu elektriny,  motory s ťažkým rozbehom, spotrebiče s kolísavým odberom elektriny alebo s 
čiastočným zapínaním  a o zváracie prístroje. 
8. Úmyselné zabránenie alebo vytváranie iných prekážok prístupu k určenému meradlu alebo k nemeraným častiam 
na odbernom mieste sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  
9. Odberateľ elektriny je povinný zabezpečiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti pre vstup na dotknuté pozemky  a do 
cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným pre výkon odpočtu určeného meradla.  
10. Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v prípade hroziaceho alebo existujúceho stavu  núdze podľa 
príslušných právnych predpisov. 
11. V prípade, že na odbernom mieste odberateľa  elektriny s mesačným vyúčtovaním dôjde ku výmene meradla 
alebo k zmene odpočtového cyklu na ročný odpočtový cyklus, je odberateľ elektriny  povinný na vyzvanie PDS 
uzatvoriť  novú zmluvu o prístupe do sústavy a distribúcii elektriny pre odberateľov s ročným  vyúčtovaním.  
12. Odberateľ elektriny je povinný pri každej zmene obchodných alebo technických dát (napríklad zmena 
korešpondenčnej adresy)  bezodkladne  informovať o týchto skutočnostiach PDS. Odberateľ elektriny je povinný 
uhradiť PDS všetky škody alebo iné finančné ujmy ktoré PDS vzniknú dôsledkom nesplnenia si povinnosti  
odberateľa.  

§ 4 MERANIE ELEKTRINY A VYKONÁVANIE ODPOČTOV 
1. Meranie elektriny a vykonávanie odpočtov sú upravené v prílohe číslo  7 tohto Prevádzkového poriadku.  
  

§ 5 CENY A SPÔSOB ÚHRADY PLATIEB 
1. Tarifu za distribúciu elektriny, tarifu za distribučné straty, tarifu za prístup do distribučnej sústavy, ako aj ostatné 
regulované alebo predpísané tarify (napríklad tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému, odvod  
do Jadrového fondu) bude PDS účtovať odberateľovi elektriny podľa platných a účinných rozhodnutí úradu a 
všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade zmeny cenového rozhodnutia úradu počas platnosti zmluvy 
bude PDS fakturovať odberateľom elektriny novú tarifu odo dňa účinnosti rozhodnutia úradu, ktorým došlo k 
úprave tarify.  
2. K tarifám bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov. 
3. Tarifa v členení podľa odseku 1 sa účtuje mesačnými faktúrami za obdobie, ktoré je vymedzené kalendárnym 
mesiacom. 
4. Cyklus preddavkových platieb (záloh): 3-krát za fakturačný cyklus (5., 15., 25. v mesiaci) v celkovej výške 80% 
z predpokladanej fakturácie za príslušný mesiac. 
5. Platenie za distribúciu elektriny sa vykonáva formou platenia preddavkových platieb (záloh) v dohodnutej výške. 
Každá preddavková platba predstavuje jednu tretinu z 80% predpokladanej mesačnej platby odberateľa elektriny za 
rezervované kapacity a predpokladanú spotrebu všetkých odberných miest s mesačným vyúčtovaním odberateľa  
elektriny na území PDS. Zaplatené zálohy sú odpočítané v mesačnom vyúčtovaní. Rozdiel medzi zálohou a 
celkovou vyúčtovanou čiastkou je vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým, že doplatok uhradí odberateľ 
elektriny v termíne splatnosti tak, aby bol v deň splatnosti pripísaný na účet PDS. Prípadné preplatky vráti PDS 
odberateľovi elektriny bezhotovostným prevodom na jeho účet v lehote splatnosti dohodnutej v zmluve.    
6. Faktúry sa uhrádzajú podľa dátumu splatnosti uvedenom na faktúre. Zaplatením sa rozumie pripísanie celej 
fakturovanej čiastky na účet  PDS, resp. odberateľa elektriny uvedený na faktúre.  
7. Ak pripadne deň splatnosti platby na deň pracovného voľna alebo na deň pracovného pokoja, je dňom splatnosti 
najbližší nasledujúci pracovný deň.   
8. O výške záloh za distribúciu na nasledujúce obdobie je odberateľ  elektriny informovaný na každej mesačnej 
faktúre alebo iným dohodnutým spôsobom.   
9. Za každý začatý deň omeškania splatnej platby ( zálohová platba, faktúra) je PDS oprávnený fakturovať úrok z 
omeškania z dlžnej čiastky. Výška úroku z omeškania za každý deň omeškania je 0,03% z dlžnej čiastky. Splatnosť 
úroku z omeškania je rovnaká ako splatnosť faktúry uvedená v zmluve.   
10. Počet dní omeškania v prípade neskorej úhrady zálohy sa počíta od dátumu splatnosti zálohy do dátumu jej 
úhrady, najdlhšie však do dátumu splatnosti faktúry za obdobie, ktorého sa záloha týkala.   
11. Všetky platby sa uskutočňujú bezhotovostne, buď inkasom z bankového účtu odberateľa elektriny alebo 
príkazom k úhrade v prospech PDS, na číslo účtu uvedené na mesačnej faktúre, ak sa odberateľ  elektriny 
nedohodne s PDS inak. V prípade, že faktúra nebude obsahovať číslo účtu, je odberateľ elektriny povinný  



uskutočniť platbu na číslo účtu PDS uvedené v zmluve. Spôsob platby je dohodnutý v zmluve.    
12. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly 
budú používané podľa platných bankových pravidiel. 
13. Pokiaľ odberateľ elektriny poukáže platbu s nesprávnym variabilným alebo konštantným symbolom, alebo ju 
poukáže na iný bankový účet PDS ako je uvedený na faktúre, je PDS oprávnený mu platbu vrátiť ako 
neidentifikovateľnú a účtovať mu úrok z omeškania za oneskorené platenie od  dátumu vrátenia 
neidentifikovateľnej platby až do obdržania správne poukázanej platby.   
14. Adresa pre zasielanie faktúr je dohodnutá v zmluve.  
16. Na platby za distribúciu elektriny do odberných miest jedného odberateľa elektriny, ktoré majú rovnaké 
bankové spojenie, môže vyhotoviť  PDS po dohode s odberateľom elektriny zlúčenú faktúru.  
15. V prípade, že je odberateľ  elektriny v omeškaní so zmluvne dohodnutou platbou, PDS má povinnosť zaslať mu 
upomienku s výzvou na zaplatenie. Poplatok za upomienku v zmysle platného cenníka uhrádza odberateľ elektriny. 
V prípade neuhradenia dlžnej sumy v lehote uvedenej v upomienke je PDS oprávnený v zmysle zákona o 
energetike prerušiť distribúciu do odberných miest odberateľa elektriny.   
16. V prípade, že je odberateľ v omeškaní, PDS má právo jeho platbu započítať najprv na najskôr splatné úroky z 
omeškania, sankčné poplatky, poplatok za upomienku a až potom na najskôr splatnú istinu, a to bez ohľadu na to, 
že odberateľ určí, ktorý záväzok plní.  
 

§ 6 OBMEDZENIE A PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE 
1. PDS má právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny v prípadoch uvedených v § 31 ods. 1 písm. e) 
zákona o energetike.  
 

§ 7 UKONČENIE A ZÁNIK ZMLUVY 
1. Ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú, zaniká uplynutím lehoty na ktorú bola uzatvorená.  
2. Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán.   
3. Zmluva  môže byť ukončená aj ukončením distribúcie elektriny na podnet odberateľa elektriny (v zmysle prílohy 
číslo 4 tohto Prevádzkového poriadku). Ukončenie distribúcie je možné ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci, za 
predpokladu, že ho  odberateľ elektriny oznámi PDS najneskôr 15 dní vopred. V prípade, že medzi doručením 
žiadosti o ukončenie distribúcie a požadovaným dňom ukončenia distribúcie je menej ako 15 dní, PDS žiadosť 
zamietne.    
4. V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany odberateľa elektriny, najmä v prípade, že odberateľ elektriny 
je v omeškaní so zaplatením zmluvne dohodnutej platby za distribúciu, a túto neuhradil ani v dodatočnej lehote 
určenej PDS, alebo v prípade, že odberateľ  elektriny svojím elektroenergetickým zariadením alebo svojím 
odberným elektrickým zariadením ohrozuje bezpečnosť, spoľahlivosť alebo kvalitu dodávky elektriny, alebo 
negatívne ovplyvňuje distribučnú sústavu v rozsahu, ktoré presahujú dovolené hranice alebo ak je zistený 
neoprávnený odber na odbernom mieste  odberateľa elektriny, alebo nemá uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní 
odchýlky so zúčtovateľom odchýlky,  je PDS oprávnený odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné 
dňom jeho doručenia odberateľovi elektriny. V prípade neoprávneného odberu je odstúpenie od zmluvy účinné  
okamihom ukončenia distribúcie elektriny do odberného miesta (demontáž určeného meradla alebo odpojenie od 
sústavy).     
5. V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany PDS môže odberateľ  elektriny od zmluvy odstúpiť. 
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia PDS. 
6. Zmluva stráca platnosť aj ukončením  zmluvy o pripojení odberateľa elektriny do DS alebo ukončením zmluvy o 
poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity. 
7. Odberateľ elektriny je oprávnený vypovedať zmluvu, aj keď bola uzavretá na dobu určitú,  bez uvedenia dôvodu, 
s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Týmto nie sú dotknuté lehoty týkajúce sa zmeny dodávateľa elektriny 
upravené v osobitných právnych predpisoch.  
8. Ak je odberateľ elektriny pripojený k zariadeniu PDS prostredníctvom zariadenia, ktoré nie je vo vlastníctve 
PDS, zaniká zmluva aj ukončením odberu  elektriny vlastníka predmetného zariadenia (zrušenie odberného 
miesta), a v prípade, že vlastník predmetného zariadenia nemá uzavretú s PDS zmluvu o pripojení, aj zmenou 
vlastníka predmetného zariadenia. O ukončení odberu vlastníka zariadenia alebo o zmene vlastníka zariadenia  je 
povinný PDS dotknutých odberateľov elektriny vopred informovať a zároveň ich vyzvať, aby v tejto lehote 
vykonali opatrenia, ktoré by zabránili ukončeniu platnosti zmlúv o distribúcii, najmä aby odkúpili alebo prenajali 
zariadenie od vlastníka zariadenia v prípade ukončenia odberu vlastníka zariadenia, alebo aby si upravili svoje 
zmluvné vzťahy s novým vlastníkom zariadenia. V prípade, ak tak odberatelia elektriny vo vyššie spomenutej  
lehote neurobia, zmluvy o distribúcii s dotknutými odberateľmi elektriny zanikajú.  
 

§ 8  PREDCHÁDZANIE  ŠKODÁM 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o skutočnostiach, o ktorých sú si vedomí, že by mohli viesť 
ku škodám a usilovať sa o odvrátenie hroziacich škôd. Pri predchádzaní škodám a pri odvracaní hroziacich škôd 
PDS primárne zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy.  



2. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností  vyplývajúcich zo 
zmluvy o distribúcii, a to v prípadoch, keď  toto neplnenie  bolo výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť v 
zmysle § 374 Obchodného zákonníka, alebo za podmienok vyplývajúcich  z platných právnych predpisov. 
3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť je považovaná prekážka, ktorá nastala po  uzavretí  zmluvy nezávisle na 
vôli jednej zo zmluvných strán a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by túto 
prekážku, alebo jej následky odvrátila. Strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť, je povinná o 
týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu a vyzvať ju k rokovaniu. Na 
požiadanie predloží zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, druhej zmluvnej 
strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, pokračujú po vzniku 
okolností vylučujúcich zodpovednosť v plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, pokiaľ je to rozumne možné a 
budú hľadať iné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorým nebránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 
 

§ 9 REKLAMÁCIE 
Reklamačný poriadok je upravený v prílohe číslo 4 Prevádzkového poriadku.  
 

§ 10 PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami dôverné informácie. Žiadna zo 
zmluvných strán bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytne informácie o obsahu zmluvy s 
výnimkou verejne publikovaných informácii, a to ani v čiastkovom rozsahu tretej strane s výnimkou  
osôb ovládajúcich a osôb ovládaných rovnakou ovládajúcou osobou. Rovnakým spôsobom budú strany chrániť 
dôverné informácie a skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo tretej osoby, ktoré boli touto treťou stranou 
niektorej zo zmluvných strán poskytnuté s dovolením ich ďalšieho použitia. Záväzok ochrany utajenia trvá po  
celú dobu trvania skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo alebo trvania záujmu chránenia dôverných informácií. 
Týmto nie je dotknutá povinnosť poskytovať informácie podľa osobitných predpisov, najmä oznamovanie 
meraných hodnôt dodávateľom elektriny, zúčtovateľovi odchýlok a podobne.   
2. PDS je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle § 94 zákona o energetike.   
3. Odberateľ podpisom zmluvy dáva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov takisto súhlas PDS na 
poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v zmluve aj tretej strane, s ktorou má PDS uzatvorenú písomnú 
zmluvu, alebo ktorú písomne poveril spracúvaním  osobných údajov. Účelom spracúvania osobných údajov je  
jednoznačná identifikácia odberateľa elektriny pre účely plnenia zmluvy. V prípade akejkoľvek zmeny osobných 
údajov počas trvania zmluvy informuje odberateľ o týchto zmenách PDS.  
4. Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach,  sa riadia právnymi 
predpismi  Slovenskej republiky. 
5. Zmluva môže byť menená a doplňovaná len písomnými dodatkami  podpísanými k tomu oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. K návrhu dodatku sú strany povinné vyjadriť sa do 30 dní od jeho doručenia. Po túto 
dobu je návrhom dodatku viazaná strana, ktorá ho odoslala. 
6. Prílohy k zmluve sa môžu meniť buď nahradením celej prílohy, alebo v prípade, že sa príloha člení na viacero 
častí, nahradením časti prílohy. Pri každej zmene musí byť jasne vyznačená platnosť a účinnosť novej prílohy, resp. 
časti prílohy a musí byť podpísaná zástupcami zmluvných strán. Nahradením časti prílohy ostáva platnosť a 
účinnosť ostatných častí v danej prílohe nedotknutá. Tento odsek neplatí pre zmenu cenníka za distribúciu a 
obchodných podmienok, ktoré sú menené platným a účinným rozhodnutím úradu.  
7. Zmluvné strany sa zaväzujú prijať všetky potrebné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a 
sporov, ktoré môžu vzniknúť z plnenia zmluvy alebo týchto obchodných podmienok, alebo v súvislosti s nimi. 
Rozpory vzniknuté z neplnenia dohodnutých podmienok budú riešené pokusom o zmier zástupcami  oboch  strán.  
V prípade, že nedôjde k zmieru, bude takýto spor predložený na rozhodnutie miestne a vecne príslušnému súdu. 
Týmto nie sú dotknuté ustanovenia týchto obchodných podmienok týkajúce sa ukončenia a zánik zmluvy. 
8. Tieto Obchodné podmienky zabezpečujú jednotný a nediskriminačný prístup PDS ku všetkým účastníkom trhu s 
elektrinou. Odchýliť sa od týchto Obchodných podmienok je možné iba na základe zmluvy a iba v tých 
ustanoveniach, ktorých zmena nebude odporovať obsahu a účelu tohto Prevádzkového poriadku. 
9. Ak sú alebo sa stanú niektoré ustanovenia zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neúčinné alebo 
nerealizovateľné, ostávajú ostatné ustanovenia týmto nedotknuté. Zmluvné strany v takomto prípade nahradia 
neúčinné alebo nerealizovateľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu obsahom a účelom  čo možno najviac 
vyrovná. 
 
Vo Svite 2.1.2013                                                                      Vo Svite ........................   
 
..........................................................................                         ........................................................................... 
              podpis dodávateľa                                                                              podpis odberateľa  
 


