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Vážený zákazník,
tento cenník je určeny ́ koncovy ́m odberateľom okrem domácností
a uvádza ceny za dodávku elektriny pre malé podniky. Patria sem odbe-
ratelia spĺňajúci podmienku podľa § 2 písm. b) bodu 26 Zákona o ener-
getike Z.z., ktorý definuje malé podniky ako odberateľov s ročnou spotre-
bou elektriny maximálne 30 MWh. Sadzby za dodávku elektriny pre malé
podniky na rok 2011 sú priznané na základe spotreby v roku 2009.Odbe-
ratelia elektriny bez histórie spotreby v roku 2009 nie sú považovaní za
malé podniky.
Sadzby v tomto cenníku sú uvedené v zmysle rozhodnutia Úradu pre
reguláciu sieťovy ́ch odvetví (ÚRSO) číslo 0110/2011/E, ktoré stanovuje
maximálne ceny za dodávku elektriny malým podnikom v roku 2011 pre
regulovaný subjekt SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Cenníkové ceny sú nižšie alebo
stejné jako ceny maximálne. Pre koncovú cenu za odber elektrickej
energie, je potrebné k cene za dodávku uvedenej v tomto cenníku, pripočí-
tať ďalšie poplatky spojené s distribúciou elektriny, ktoré sú stanovené
cenovými rozhodnutiami ÚRSO.
Pre odberná miesta pripojená do distribučnej sústavy spoločnosti
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. platí:
– rozhodnutie číslo 0061/2011/E (poplatky za distribúciu vrátane prenosu
a strát)
– rozhodnutie číslo 0091/2011/E (poplatky za prevádzkovanie systému
a systémové služby)
Všetky uvedené sadzby sú bez DPH, bez spotrebnej dane z elektriny
a bez odvodu podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/2006 Z. z. o Národ-
nom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhorety ́m jadrovy ́m palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon
o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektory ́ch zákonov v znení
neskorších predpisov. Zákon 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny,
uhlia a zemného plynu.

PREHĽAD SADZIEB A ICH CHARAKTERISTIKA

DMP 1 (Business Štandard 24)

Sadzba dodávky elektriny DMP1 môže byť dohodnutá len v prípade, že
pre distribúciu elektriny na odbernommieste bude dohodnutá distribučná
sadzba pre užívateľov distribučnej sústavy s vy ́nimkou odberateľov
elektriny v domácnostiach C1,C2 alebo C3.

DMP 4 (Business Classic 8)

Sadzba dodávky elektriny DMP4 môže byť dohodnutá len v prípade, že
pre distribúciu elektriny na odbernommieste bude dohodnutá distribučná
sadzba pre užívateľov distribučnej sústavy s vy ́nimkou odberateľov
elektriny v domácnostiach C4 alebo C5. Cena za dodávku elektriny sa úč-
tuje podľa pomeru spotreby v NT k celkovej spotrebe vo výške stanovenej
rozhodnutím úradu pre dodávateľa elektriny. Doba platnosti NT sa posky-
tuje minimálne v trvaní 8 hodín denne. Podmienkou priznania sadzby
DMP4 je 2-tarifné meranie.

DMP 6 (Business Aku 8)

Sadzba dodávky elektriny DMP6 môže byť dohodnutá len v prípade, že
pre distribúciu elektriny na odbernommieste bude dohodnutá distribučná
sadzba pre užívateľov distribučnej sústavy s vy ́nimkou odberateľov
elektriny v domácnostiach C6.

Cena za dodávku elektriny pre malé podniky sa účtuje podľa pomeru
spotreby v NT k celkovej spotrebe vo výške stanovenej rozhodnutím úradu
pre dodávateľa elektriny.

Doba platnosti NT sa poskytuje minimálne v trvaní 8 hodín denne. Pod-
mienkou priznania sadzby DMP6 je 2-tarifné meranie.

DMP 7 (Business Priamotop 20)

Sadzba dodávky elektriny DMP7 môže byť dohodnutá len v prípade, že
pre distribúciu elektriny na odbernommieste bude dohodnutá distribučná
sadzba pre užívateľov distribučnej sústavy s vy ́nimkou odberateľov
elektriny v domácnostiach C7.

Cena za dodávku elektriny pre malé podniky sa účtuje podľa pomeru
spotreby v NT k celkovej spotrebe vo výške stanovenej rozhodnutím úradu
pre dodávateľa elektriny.

Doba platnosti NT sa poskytuje v trvaní minimálne 20 hodín denne
s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého
pásma. Podmienkou priznania sadzby DMP7 je 2-tarifné meranie.

DMP 8 (BusinessTepelné čerpadlo 22)

Sadzba dodávky elektriny DMP8 môže byť dohodnutá len v prípade, že
pre distribúciu elektriny na odbernommieste bude dohodnutá distribučná
sadzba pre užívateľov distribučnej sústavy s vy ́nimkou odberateľov
elektriny v domácnostiach C8.

Cena za dodávku elektriny pre malé podniky sa účtuje podľa pomeru
spotreby v NT k celkovej spotrebe vo výške stanovenej rozhodnutím úradu
pre dodávateľa elektriny.

Doba platnosti NT sa poskytuje v trvaní minimálne 20 hodín denne
s blokovaním výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.
Podmienkou priznania sadzby DMP8 je 2-tarifné meranie.

DMP 10 (Business Light)

Sadzba dodávky elektriny DMP10 môže byť dohodnutá len v prípade, že
pre distribúciu elektriny na odbernommieste bude dohodnutá distribučná
sadzba pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov
elektriny v domácnostiach C10.

PODMIENKY DODÁVKY ELEKTRINY PLATNÉ PRE VŠETKY SADZBY

1. Vyúčtovanie za dodávku elektriny pre malé podniky sa realizuje
spravidla ročne.

2.Mesačná platba za jedno odberné miesto je fakturovaná za príslušné
fakturačné obdobie vždy v rovnakej vy ́ške. Neucelené časti kalen-
dárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne, podľa počtu dní v danom fak-
turačnom období s prihliadnutím na celkový počet dní v kalendárnom
roku, spravidla ide o 1/365 dvanásťnásobku mesačnej platby za každý
aj začatý deň dodávky elektriny.

3. Faktúry za opakované dodanie tovaru a služby pre odberateľov
elektriny s ročny ́m odpočtovy ́m cyklom sú vystavované spravidla
mesačne na základe predpokladaného množstva, stanoveného
spravidla na základe skutočného odberu elektriny za predchádzajúce
obdobie.

4. Vy ́ber sadzby možno zmeniť po uplynutí 12 mesiacov od poslednej
zmeny sadzby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Dodávateľ elektriny je oprávnený skontrolovať dodržiavanie podmienok
na priznanie tejto sadzby.V prípade neoprávnene priznanej sadzby má
dodávateľ elektriny právo doúčtovať spotrebu elektriny cenou za
dodávku elektriny v príslušnej sadzbe, ktorej podmienky priznania
odberateľ elektriny spĺňa.

6. Dodávateľ elektriny účtuje DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a spotrebnú
daň v súlade so zákonom č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny,
uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

7. Všeobecné obchodné podmienky pre oprávneny ́ch odberateľov so
zmluvou o združenej dodávke elektriny SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. sú
publikované na www.slovakiaenergy.sk.
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Ceny v EUR sú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

VT = vysoká tarifa NT = nízka tarifa MWh = 1000 kWh

Uvedené ceny sú platné pre rok 2011, sú v EUR, bez DPH, nezahrňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované poplatky a spotrebnú daň.

Sadzba NT VT

DMP 1 (Business Štandard 24) 68,50 -

DMP 4 do 15 % (Business Classic 8) 69,70 50,50

DMP 4 15 % – 30 % (Business Classic 8) 69,70 49,00

DMP 4 30 % – 50 % (Business Classic 8) 69,70 47,00

DMP 4 nad 50 % (Business Classic 8) 69,70 45,50

DMP 6 (Business Aku 8) 75,00 41,10

DMP 7 (Business Priamotop 20) 71,66 59,38

DMP 8 (Business tepelné čerpadlo 22) - -

DMP 10 (Business Light) 51,00 -


