
CENNÍK ELEKTRINY 

PRE MALÉ PODNIKY

NA ROK 2011

platný od 1. januára 2011



Prehľad produktov

KLASIK M (DMP1)
je jednotarifný produkt, ktorý umožňuje jednoduchý
spôsob výpočtu nákladov na elektrinu.

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta
sú pripojené do odbernej sústavy nízkeho napätia
do 1 kV, je podmienkou na pridelenie tohto produktu
priradenie distribučných sadzieb C1, C2 alebo C3.

LUX M (DMP10)
je jednotarifný produkt určený na dodávku elektriny,
ktorá je využívaná na osvetľovanie verejných priesto-

rov.

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta
sú pripojené do odbernej sústavy nízkeho napätia
do 1 kV, je podmienkou na pridelenie tohto produktu
priradenie distribučnej sadzby C10.

DUO M (DMP4)
je dvojtarifný produkt určený pre zákazníkov, ktorí
odoberajú elektrinu aj v nízkej tarife (ďalej len „NT“).

Doba platnosti NT je 8 hodín denne a je určená 
príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy 
(ďalej len „PDS“).

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta
sú pripojené do odbernej sústavy nízkeho napätia
do 1 kV, je podmienkou na pridelenie tohto produktu
priradenie distribučných sadzieb C4, C5 alebo C6.

KOMBI M (DMP7)
je dvojtarifný produkt určený pre odberné miesta
s priamovýhrevným vykurovaním.

Doba platnosti NT je 20 hodín denne a je určená PDS.
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Podmienky na využívanie produktu KOMBI:
1. podiel súčtu inštalovaného výkonu v priamo- 

výhrevnom vykurovaní, akumulačnom vykurovaní, 
pri príprave teplej úžitkovej vody a v klimatizácii  
na celkovom inštalovanom výkone je minimál- 
ne 60 %;

2.  pridelenie zodpovedajúcej distribučnej sadzby PDS.

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

EKO M (DMP8)
je dvojtarifný produkt vhodný pre zákazníkov, 
ktorí využívajú tepelné čerpadlo na vykurovanie 
a prípravu teplej úžitkovej vody, a ktorých pod-

statná časť spotreby je v čase platnosti NT. Vďaka 
vyrovnanejšiemu priebehu spotreby prináša zákaz-
níkom zvýhodnené sadzby za elektrinu. 

Doba platnosti NT je 20 hodín denne a je určená
PDS.

Podmienky na využívanie produktu EKO:
1.  zákazník má inštalovaný a využíva vykurovací sys-

tém s tepelným čerpadlom, ktorého výkon zod-

povedá tepelným stratám vykurovaného objektu, 
pričom túto skutočnosť je potrebné preukázať  
vierohodným spôsobom;

2.  pridelenie zodpovedajúcej distribučnej sadzby 
PDS.

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

ŠTANDARD MINI (DD1), ŠTANDARD MAXI 
(DD2)
sú sadzby určené pre správcov bytových domov alebo
spoločenstvá vlastníkov bytov podľa podmienok ur-
čených v bode 10 v Spoločných ustanoveniach tohto 
cenníka.



Cenník elektriny pre malé podniky
     PREMIUM

Stála mes. 
platba

EUR/mesiac/OM

Vysoká tarifa 
(VT) 

EUR/kWh

Nízka tarifa 
(NT) 

EUR/kWh

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

KLASIK M 
(DMP1)

0,70 0,84 0,0720 0,0864 - -

LUX M 
(DMP10)

0,70 0,84 0,0539 0,0647 - -

DUO M 
(DMP4)

0,70 0,84 0,0756 0,0907 0,0446 0,0535

KOMBI M 
(DMP7)

0,70 0,84 0,0780 0,0936 0,0658 0,0790

EKO M 
(DMP8)

0,70 0,84 0,0785 0,0942 0,0662 0,0794

ŠTANDARD MINI 
(DD1)

0,51 0,61 0,0647 0,0776 - -

ŠTANDARD MAXI 
(DD2)

0,70 0,84 0,0647 0,0776 - -

OM – odberné miesto

Uvedené ceny nezahŕňajú:

•   spotrebnú daň, ktorej výška je 0,00132 EUR/kWh,

•   poplatok do Národného jadrového fondu vo výške 

0,003 EUR/kWh.

Tieto položky budú fakturované podľa platných právnych 

predpisov. Ceny s DPH slúžia iba na informatívne účely.
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Tento cenník je určený koncovým odberateľom
okrem domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa
§ 2 písm. a) bodu 25 Zákona o energetike Z. z., kto-

rý definuje malé podniky ako odberateľov s ročnou
spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh. Sadzby
za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2011
sú priznané na základe spotreby elektriny v roku
2009. Odberatelia elektriny bez histórie spotreby
elektriny za rok 2009 nie sú považovaní za malé pod-

niky na účely priznania sadzieb za dodávku elektriny
pre malé podniky. Sadzby za dodávku elektriny sú
stanovené na základe rozhodnutia Úradu pre regulá- 
ciu sieťových odvetví č. 0065/2011/E, ktoré nado-

budlo právoplatnosť 1. decembra 2010.

Spoločné ustanovenia 

1.  Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 1. ja-
nuára do 31. decembra 2011.

2.  Sadzby zahŕňajú cenu za nákup elektriny vráta-

ne ceny za odchýlku a cenu za obchodnú činnosť 
dodávateľa a pozostávajú:

 • z mesačnej platby za odberné miesto, 
 • z ceny za jednu kWh odobratej elektriny 

 v príslušnej tarife. 

 Sadzby za dodávku elektriny v sebe nezahŕňa-

jú cenu za distribúciu elektriny vrátane preno-

su elektriny a strát pri prenose a distribúcii elek-

triny, tarifu za systémové služby a tarifu za pre-

vádzkovanie systému, prípadne ostatné položky 
v súlade s platným cenníkom PDS. Uvedené po-

ložky sú pre každé odberné miesto fakturované 
osobitne v súlade s platným cenníkom PDS.

3.  Doba platnosti VT a NT je určená PDS.

4.  Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia 
sa určí adekvátne podľa počtu dní trvania odbe- 
ru. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia 
sa vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich mesač-

ných platieb.

5.  Odberateľ elektriny má právo zvoliť si podľa svo-

jich odberových pomerov ktorýkoľvek produkt, 
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pričom musí spĺňať podmienky uvedené v tom-

to cenníku. Splnenie podmienok dodávateľ elek-

triny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je 
dotknuté právo dodávateľa elektriny, resp.  
príslušného PDS v zmysle bodu 7.

6.  Dodávateľ elektriny alebo PDS je oprávnený  
vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schvá-

lených na priznanie produktu.

7.  V prípade neoprávnene získaného produktu má 
dodávateľ elektriny právo doúčtovať spotrebu 
podľa produktu, v ktorom spĺňa odberateľ elek-

triny podmienky v zmysle tohto cenníka.

8.  Informácie o šírení a časovej platnosti signálov 
hromadného diaľkového ovládania sú uvedené 
na internetovej stránke PDS.

9.  Odpočet určených meradiel vykoná príslušný 
PDS v súlade s jeho Prevádzkovým poriadkom.

10. Ak podľa § 5a ods. 2 Výnosu Úradu pre regulá-

ciu sieťových odvetví č. 2/2008 z 28. júla 2008, 
ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektro- 
energetike v znení neskorších predpisov, správca 
bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov PDS preukáže, že 
užívanie spoločných častí a spoločných zariade-

ní bytového domu je spojené výlučne s užíva-

ním bytov, nebytových priestorov alebo spoloč-

ných častí a spoločných zariadení iba domácnos-

ťami a príslušný PDS mu na odbernom mieste 
pridelí tarifu za distribúciu elektriny pre domác-

nosti, má správca alebo spoločenstvo vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov nárok na pridele-

nie sadzby za dodávku elektriny pre domácnos-

ti podľa podmienok príslušnej sadzby. Podklady 
potrebné na preukázanie uvedených skutočnos-

tí predloží odberateľ elektriny príslušnému PDS 
prostredníctvom dodávateľa elektriny spôsobom 
uvedeným v Prevádzkovom poriadku PDS,  
do ktorej je príslušné odberné miesto pripojené.
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Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31
042 91 Košice

E info@vse.sk 
I www.vse.sk

Regionálne zastúpenia

Humenné, Nám. slobody 61

Košice, Hollého 3 

Michalovce, Štefánikova 2 

Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42 

Prešov, Levočská 3 

Rožňava, Šafárikova 2

Spišská Nová Ves, Elektrárenská 2 

Trebišov, M. R. Štefánika 1515 


