CENNÍK

DODÁVKY ELEKTRINY PRE ODBERATEĽOV kategórie „MALÝ PODNIK“
Platný: od 1.1.2018
1. Všeobecné podmienky
Sadzby a podmienky dodávky elektriny uvedené v tomto cenníku majú platnosť od 1.1.2018 a sú určené pre Odberateľov
z kategórie Malé podniky. Malým podnikom podľa § 3 písm. b) bodu 10. zákona č. 251/2012 Z. z. v spojení s § 2 písm. k) zákona
č. 250/2012 Z. z. a § 28 ods. 8 vyhlášky č. 260/2016 Z. z. je koncový odberateľ elektriny mimo domácnosti s ročnou spotrebou
elektriny za všetky jeho odberné miesta najviac 30 000 kWh za obdobie t-2, t.j. za rok 2016.
Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku sú schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
č. 0158/2018/E zo dňa 15.12.2017.

2. Sadzby za dodávku a distribúciu elektriny pre malý podnik
ŠTRUKÚRA SADZIEB ZA DODÁVKU ELEKTRINY – MALÝ PODNIK
Sadzba

Charakteristika sadzby

DMP1

Jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny.
Podmienkou na pridelenie tejto sadzby je priradenie distribučnej sadzby C1.

DMP2

Jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny.
Podmienkou na pridelenie tejto sadzby je priradenie distribučnej sadzby C2.

DMP3

Jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny.
Podmienkou na pridelenie tejto sadzby je priradenie distribučnej sadzby C3.

2.1 Odberateľ elektriny si môže podľa svojich odberových pomerov zvoliť produkt za dodávku podľa podmienok uvedených v tomto
cenníku, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v tomto cenníku na pridelenie zvolenej sadzby a tarifikácie meradla.
2.2 Príslušná sadzba dodávky sa uplatňuje najmenej jeden rok pre toho istého odberateľa elektriny na tom istom OM. O zmenu sadzby
za dodávku u toho istého odberateľa elektriny v tom istom OM možno požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny
sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov môže odberateľ požiadať o zmenu sadzby za dodávku skôr. Za zmenu odberových
pomerov sa nepovažuje sezónne využívanie spotrebičov. Sadzba za dodávku sa nikdy nemení automaticky podľa výšky ročnej
spotreby alebo skutočnej spotreby za príslušné odpočtové obdobie.

3. Výška, štruktúra a použitie ceny dodávky elektriny pre malý podnik
3.1 Cena za dodávku elektriny sa skladá:
- z mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
- z ceny za 1 MWh odobratej elektriny
3.2 Mesačná platba za jedno OM je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie vždy v rovnakej stanovenej výške. Neucelené
časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne podľa počtu dní v danom fakturačnom období.
3.3 Cena za dodávku elektriny:
DODÁVKA ELEKTRINY PRE MALÝ PODNIK
Sadzba
DMP1

Položka
Mesačná platba za OM/mesiac
Cena za silovú elektrinu

EUR bez DPH
0,65 €/mes.
48,2040 €/MWh

DPH 20%
0,13 €/mes.
9,6408 €/MWh

EUR s DPH
0,78 €/mes.
57,8448 €/MWh

DMP2

Mesačná platba za OM/mesiac
Cena za silovú elektrinu

0,65 €/mes.
48,2040 €/MWh

0,13 €/mes.
9,6408 €/MWh

0,78 €/mes.
57,8448 €/MWh

DMP3

Mesačná platba za OM/mesiac
Cena za silovú elektrinu

0,65 €/mes.
48,2040 €/MWh

0,13 €/mes.
9,6408 €/MWh

0,78 €/mes.
57,8448 €/MWh

3.4 Ceny uvedené v tomto cenníku v sebe zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky. Celkovú cenu
za dodávku elektriny tvorí okrem ceny za dodávku elektriny aj tarifa za distribúciu elektriny, tarifa za straty pri distribúcii
elektriny, tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému, odvod do Národného jadrového fondu a ostatné
položky podľa cenového rozhodnutia ÚRSO č. 0099/2018/E zo dňa 18.12.2017, ktorým boli schválené ceny za prístup
do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre KOMTERM Slovensko, a.s., prevádzkovateľa distribučnej siete MDS
Nižná, areál závodu Nižná, do ktorej je odberné miesto odberateľa pripojené. K cene bude pripočítaná spotrebná daň a daň
z pridanej hodnoty, prípadne iné aplikovateľné dane v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

