SADZBY ZA DODÁVKU ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2016
1. DMP2 – SEMP2 – jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny
Položky sadzby
Mesačná platba za jedno odberné
miesto (€/mesiac)
Platby za dodanú elektrinu
( €/MWh)

bez DPH

0,65
46,50

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je
podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C1, C2 alebo C3.

2. DMP5 - SEMP5 dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny; nízke pásmo NT sa
poskytuje minimálne 8 hodín denne
Položky sadzby
Mesačná platba za jedno odberné
miesto (€/mesiac)
Platby za dodanú elektrinu
(€/MWh) vo vysokej tarife (VT)
Platby za dodanú elektrinu
(€/MWh) vo vysokej tarife (NT)

bez DPH

0,65
55,00
34,50

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je
podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C4, C5 alebo C6.

3. DMP7 - SEMP7 dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje 20 hodín denne
s blokovaním priamo výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma
Položky sadzby
Mesačná platba za jedno odberné
miesto (€/mesiac)
Platby za dodanú elektrinu
(€/MWh) vo vysokej tarife(VT)
Platby za dodanú elektrinu
(€/MWh) v nízkej tarife (NT)

bez DPH

0,65
80,00
34,50

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je
podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C7 alebo C8.

4. DMP10 - SEMP10 sadzba pre verejné osvetlenie
Položky sadzby
Mesačná platba za jedno odberné
miesto (€/mesiac)
Platby za dodanú elektrinu
(€/MWh) vo vysokej tarife(VT)

bez DPH

0,65
34,50

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je
podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C10.
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A SADZBY K PREDAJNÉMU CENNÍKU ODÁVATEĽA
SE PREDAJ, S.R.O. NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY
PLATNOSŤ OD 1. FEBRUÁRA 2016 DO 31. DECEMBRA 2016
Tento Cenník na dodávku elektriny pre Malé podniky je v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) č.0180/2016/E zo dňa 30.12.2015, ktorým sa mení rozhodnutie č.
0081/2014/E zo dňa 17.12.2013 v znení rozhodnutia č. 0286/2015/E zo dňa 2.3.2015 v znení rozhodnutia
č. 0301/2015/E zo dňa 23.3.2015
1. Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 pre dodávateľa elektriny
SE Predaj, s.r.o., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44 553 412 (ďalej len „dodávateľ elektriny“) za
dodávku elektriny dodávateľom elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny – malé podniky, ktorých
odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy elektriny nízkeho napätia (s napätím
medzi fázami do 1 kV) a ktorí nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v Malom podniku.
2. Malým podnikom podľa bodu 1. je odberateľ elektriny mimo domácnosti podľa § 3 písm. b) bod 10.
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ročnou spotrebou
elektriny najviac 30 000 kWh za rok 2014 podľa § 2 písm. k) zákona o regulácii, ktorému dodáva elektrinu
dodávateľ elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo na základe zmluvy o dodávke
elektriny, a ktorého odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
3. Ročnou spotrebou elektriny odberateľa elektriny podľa bodu 2., sa podľa §33 ods. 5 Vyhlášky Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike,
rozumie jeho spotreba za všetky jeho odberné miesta za rok 2014.
4. Cena za dodávku elektriny malému podniku v jednotlivých zložkách sadzieb je určená ako maximálna
cena. Ceny zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj ovplyvniteľné
náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť do ceny dodávateľa elektriny
5. Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii
elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie
systému) podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“). Uvedené položky
sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne, v súlade s platným rozhodnutím úradu pre
príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa elektriny
pripojené.
6. Sadzba je zložená z dvoch položiek:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
b) z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnej tarife
7. Sadzby za dodávku elektriny malému podniku na rok 2016 sa pridelia odberateľovi elektriny, ktorého
spotreba elektriny v roku 2014 za všetky jeho odberné miesta bola najviac 30 000 kWh.
Odberatelia elektriny bez histórie spotreby elektriny za rok 2014 nie sú považovaní za malé podniky na
účely pridelenia sadzieb za dodávku elektriny malému podniku.
Za malý podnik sa nepovažuje taký odberateľ elektriny s ročnou spotrebou:
a) ktorý vôbec neodoberal elektrinu v roku 2014 alebo
b) ktorý neodoberal elektrinu na všetkých jeho odberných miestach, do ktorých mu bola v roku 2015
dodávaná elektrina, počas celého roku 2016.
8. Dodávateľ elektriny určí koncových odberateľov elektriny, ktorí sú považovaní za malý podnik na rok
2016, na základe údajov o histórii ich spotreby za rok 2014, ktorými disponuje pri výkone svojej činnosti.
Ak dodávateľovi elektriny nie je známa spotreba elektriny koncového odberateľa elektriny na jeho
odberných miestach v roku 2014 (napríklad preto, že dodávateľ elektriny nebol dodávateľom elektriny do
všetkých alebo niektorých odberných miest koncového odberateľa elektriny v roku 2014 alebo počas
celého roku 2014), je koncový odberateľ elektriny povinný dodávateľovi elektriny preukázať, že je malým
podnikom na účely pridelenia sadzieb a cien za dodávku elektriny malému podniku na rok 2016 a
poskytnúť dodávateľovi elektriny úplné a pravdivé informácie o všetkých jeho odberných miestach, do
ktorých mu bola v roku 2014 dodávaná elektrina, o spotrebe elektriny za rok 2014 na týchto odberných
miestach a o období roku 2014, za ktoré je táto spotreba elektriny na týchto odberných miestach určená,
vrátane daňových dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti. Preukázanie týchto skutočností
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

dodávateľovi elektriny zo strany koncového odberateľa elektriny je podmienkou pridelenia sadzby a ceny
za dodávku elektriny malému podniku na rok 2016 zo strany dodávateľa elektriny podľa tohto
rozhodnutia a do doby ich preukázania nie je dodávateľ elektriny povinný prihliadať na koncového
odberateľa elektriny ako na malý podnik. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby a ceny za dodávku
elektriny malému podniku na rok 2016, má dodávateľ elektriny právo túto sadzbu koncovému
odberateľovi elektriny odňať a dofaktúrovať mu spotrebu v príslušnej sadzbe platnej pre odberateľov
elektriny mimo domácností okrem malých podnikov.
Doba platnosti vysokého pásma (ďalej len „VT“) je zhodná s dobou platnosti vysokej tarify, doba platnosti
nízkeho pásma (ďalej len „NT“) je zhodná s dobou platnosti nízkej tarify, je určená na základe podmienok
príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a určuje ju príslušný prevádzkovateľ distribučnej
sústavy.
Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého odberateľa v Malom
podniku na tom istom odbernom mieste môže odberateľ v Malom podniku požiadať najskôr po uplynutí
12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby pokiaľ sa s SE Predaj nedohodne inak. V prípade zmeny
odberových pomerov odberateľa v Malom podniku pred uplynutím 12 mesiacov môže odberateľ v
Malom podniku požiadať o zmenu sadzby skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje SE Predaj a
príslušný PDS. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov. Sadzba sa
nemení automaticky podľa výšky ročnej spotreby. Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie nie
je možné.
Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvotné podľa počtu dní trvania odberu. Za každý
začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/366 súčtu dvanástich mesačných platieb
Informácie o šírení a časovej platnosti signálov HDO sú uvedené na internetovej stránke príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy
SE Predaj alebo príslušný PDS je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených na
pridelenie sadzby.
V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má SE Predaj právo doúčtovať spotrebu v sadzbe, na ktorej
pridelenie spĺňa odberateľ v Malom podniku podmienky podľa rozhodnutia ÚRSO.
Odpočet určených meradiel vykonáva príslušný PDS v súlade so zákonom o energetike č. 251/2012 §40
odsek (2) najneskôr do 30 dní po skončení príslušného kalendárneho roka.
SE Predaj zasiela na začiatku obdobia splátkový kalendár preddavkových platieb na celé obdobie.
Vyúčtovacie faktúry za dodávku elektriny vyhotovuje SE Predaj jedenkrát ročne po skončení
kalendárneho roka a obdržaní odpočtu od príslušného PDS. Ak odberateľ elektriny neumožní prístup
k určenému meradlu na účely odpočtu dodanej elektriny, spotreba elektriny sa vyúčtuje podľa spotreby
predchádzajúceho porovnateľného obdobia alebo podľa hodnôt dohodnutých na príslušné obdobie tak
ako ho pre účely fakturácie predloží SE Predaj príslušný PDS.
Pri zmene ceny elektriny v priebehu fakturačného obdobia, sa nová cena bude uplatňovať po vykonaní
odpočtu určených meradiel alebo prepočtom spotreby na jednotlivé obdobia, ktoré predloží SE Predaj
príslušný PDS.
Ceny uvedené v tomto predajnom cenníku sú bez DPH, bez spotrebnej dane z elektriny a bez odvodu do
Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým
palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
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