CENNÍK NA DODÁVKU ELEKTRINY
PLATNÝ OD 11. JANUÁRA 2020
MALÉ PODNIKY
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1. DMP2

je jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny

Položky sadzby

bez DPH

Mesačná platba za jedno odberné miesto (€/mesiac)

0,75

Platby za dodanú elektrinu (€/MWh)

63,1100

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

je dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny s dobou platnosti NT
minimálne 8 hodín denne. Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Položky sadzby

bez DPH

Mesačná platba za jedno odberné miesto (€/mesiac)

0,75

Platby za dodanú elektrinu (€/MWh) vo vysokej tarife (VT)

67,6700

Platby za dodanú elektrinu (€/MWh) v nízkej tarife (NT)

48,4000

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 je dvojpásmová sadzba vhodná pre odberateľov elektriny, ktorí využívajú elektrické
priamovýhrevné spotrebiče. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamo
výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma a tepelné čerpadlá.

Položky sadzby

bez DPH

Mesačná platba za jedno odberné miesto (€/mesiac)

0,75

Platby za dodanú elektrinu (€/MWh) vo vysokej tarife (VT)

85,1100

Platby za dodanú elektrinu (€/MWh) v nízkej tarife (NT)

52,5200

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 je sadzba pre verejné osvetlenie
Položky sadzby

bez DPH

Mesačná platba za jedno odberné miesto
(€/mesiac)
Platby za dodanú elektrinu
(€/MWh) vo vysokej tarife (VT)

0,75
57,3900
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Všeobecné podmienky dodávky elektriny
pre zraniteľných odberateľov elektriny –
malé podniky dodávateľa Slovenské
elektrárne - energetické služby, s.r.o.

7.

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.

Platné od 11. januára 2020 do 31. decembra 2021
1. Uvedené sadzby a podmienky regulovanej dodávky
elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v
domácnosti a malé podniky podľa § 2 písm. l) body 1. a
3. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) platia
od 11. januára 2020 do 31. decembra 2021 a sú
určené pre regulovanú činnosť dodávka elektriny pre
zraniteľných odberateľov elektriny, ktorú vykonáva
spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby,
s.r.o., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO 44 553
412 (ďalej len “dodávateľ elektriny“).

8.

Informácie o šírení signálov HDO a o dobe platnosti
VT a NT sú uvedené na webovom sídle príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

9.

Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa
určí alikvotne podľa počtu dní trvania odberu elektriny.
Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa
vyfakturuje 1/365 (v prestupnom roku 1/366) súčtu
dvanástich mesačných platieb.

2.

10.

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí v sebe zahŕňajú
náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na
odchýlky, ako aj ekonomicky oprávnené náklady na
dodávku elektriny a primeraný zisk, ktorý je možné
zahrnúť do ceny dodávateľa elektriny.

Zraniteľný odberateľ elektriny má právo zvoliť si
podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek
sadzbu, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v
tomto cenníku. Splnenie podmienok dodávateľ
elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je
dotknuté právo dodávateľa elektriny resp. príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa odsekov 12
až 14.

3.

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 cenového rozhodnutia
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len
„úrad“). Uvedené položky sú pre každé odberné
miesto fakturované osobitne v súlade s platným
cenovým rozhodnutím úradu pre príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je
odberné miesto zraniteľného odberateľa elektriny
pripojené a platnými právnymi predpismi v čase
dodávky elektriny.

11.

Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden
rok. O zmenu sadzby toho istého zraniteľného
odberateľa elektriny na tom istom odbernom mieste
môže zraniteľný odberateľ elektriny požiadať najskôr
po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V
prípade zmeny odberových pomerov zraniteľného
odberateľa elektriny pred uplynutím 12 mesiacov môže
zraniteľný odberateľ elektriny požiadať o zmenu sadzby
skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje
dodávateľ elektriny a príslušný prevádzkovateľ
distribučnej sústavy. 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.

4.

Ak cenové rozhodnutie úradu, vyhláška úradu,
výnos úradu alebo iný všeobecne záväzný právny
predpis ustanoví ďalšie ceny, tarify alebo dane,
dodávateľ elektriny ich uplatní od obdobia určenom v
cenovom rozhodnutí úradu alebo ustanovenom
všeobecne záväzným právnym predpisom.

12.

Dodávateľ
elektriny
alebo
príslušný
prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený
vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených
na pridelenie sadzby.

5.

Zmluvou o dodávke elektriny sa rozumie aj zmluva
o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o dodávke
elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba.

6. Sadzba je zložená z dvoch častí:
a. z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
b. z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnom
pásme.
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13.

19.

V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má
dodávateľ elektriny právo doúčtovať spotrebu v sadzbe,
na ktorej pridelenie spĺňa zraniteľný odberateľ elektriny
podmienky podľa tohto rozhodnutia.

Malým podnikom 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 predchádzajúci rok podľa § 2
písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z., 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.

14.

Dodávateľ elektriny má právo preveriť pravdivosť a
úplnosť údajov uvedených v žiadosti na zmenu
distribučnej sadzby a v prípade zistených rozdielov v
skutkovom stave a údajov uvedených v tejto žiadosti
žiadosť zamietne.

15.

Fakturovanie mesačnej platby pri prerušení
dodávky z dôvodu neuhradenia preddavkovej platby
alebo nedoplatku z vyúčtovacej faktúry za odobratú
elektrinu sa vykoná, ak
a. nedôjde k ukončeniu zmluvy o združenej dodávke
elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny a vtedy bude
mesačná platba fakturovaná aj počas trvania odpojenia,
b. dôjde k ukončeniu zmluvy o združenej dodávke
elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny a vtedy bude
mesačná platba fakturovaná do dátumu ukončenia
zmluvy.

20.

Ročnou spotrebou elektriny odberateľa elektriny
podľa bodu 19, sa podľa § 33 ods. 5 vyhlášky č. 18/2017
Z. z. rozumie jeho spotreba za všetky jeho odberné
miesta za rok, ktorý predchádza roku predkladania
návrhu ceny. Rokom na zaradenie do kategórie malý
podnik sa na účely tejto vyhlášky rozumie rok t-2.

21.

Dodávateľ elektriny určí koncových odberateľov
elektriny, ktorí sú považovaní za malý podnik na rok t,
na základe údajov o histórii ich spotreby za rok t-2,
ktorými disponuje pri výkone svojej činnosti. Ak
dodávateľovi elektriny nie je známa spotreba elektriny
koncového odberateľa elektriny na jeho odberných
miestach v roku t-2 (napríklad preto, že dodávateľ
elektriny nebol dodávateľom elektriny do všetkých
alebo niektorých odberných miest koncového
odberateľa elektriny v roku t-2 alebo počas celého roku
t-2), 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 t a poskytnúť
dodávateľovi elektriny úplné a pravdivé informácie o
všetkých jeho odberných miestach, do ktorých mu bola
v roku t-2 dodávaná elektrina, o spotrebe elektriny za
rok t-2 na týchto odberných miestach a o období roku t2, za ktoré je táto spotreba elektriny na týchto
odberných miestach určená, vrátane daňových dokladov
preukazujúcich tieto skutočnosti. Preukázanie týchto
skutočností dodávateľovi elektriny zo strany koncového
odberateľa elektriny je podmienkou pridelenia sadzby a
ceny za dodávku elektriny malému podniku na rok t 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 t, 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.

16. V sadzbách sú zahrnuté aj náklady súvisiace s:
a. prenájmom meracieho, pomocného, prípadne
ovládacieho zariadenia, pokiaľ toto zariadenie súvisí s
rozlíšením odberu elektriny vo VT alebo NT,
b. výmenou meracieho zariadenia nevyvolané
zraniteľným odberateľom elektriny,
c. overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej
zistená chyba nie je zavinená zraniteľným odberateľom
elektriny,
d. uzavretím, ukončením alebo zmenou zmluvy bez
návštevy odberného miesta,
e. vykonaním úkonov potrebných pri zmene dodávateľa
elektriny.

17.

Odpočet určených meradiel vykoná príslušný
prevádzkovateľ distribučnej sústavy v súlade s jeho
prevádzkovým poriadkom.

18.

Odpočtom určeného meradla sa rozumie odpočet
stavu číselníka meracieho zariadenia v zmysle
prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej
sústavy, vykonaný v termíne a spôsobom stanoveným
prevádzkovateľom distribučnej sústavy, na základe
ktorého dodávateľ elektriny vykoná vyúčtovanie platieb
súvisiacich:
a. s dodávkou elektriny za stanovené fakturačné
obdobie ak má so zraniteľným odberateľom uzatvorenú
zmluvu o dodávke elektriny,
b. s dodávkou a distribúciou elektriny za stanovené
fakturačné obdobie ak má so zraniteľným odberateľom
uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny.
Odpočet určených meradiel sa vykonáva na konci
fakturačného obdobia.
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