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Podpis zákazníka

Cenník poplatkov

Cenník poplatkov a služieb platný od 1. 1. 2018 pre zákazníkov z kategórie Malé podniky zahŕňa 
tieto poplatky a sankcie, ktoré sa vzťahujú na odberné miesto uvedené v Zmluve o združenej 
dodávke elektriny/zemného plynu, ktorú uzavrel zákazník s našou spoločnosťou, pričom sú 
uvedené v EUR vr. DPH (poplatky za upomienky a sankcie nepodliehajú účtovaniu DPH):

Zmluvná sankcia v prípade predčasného ukončenia Zmluvy pred začiatkom dodávky predstavuje 
pre firmy za  každé odberné miesto 700 EUR. Zmluvná sankcia v prípade predčasného 
ukončenia Zmluvy po začatí dodávky predstavuje pre firmy za každé odberné miesto 700 EUR. 
SMS upomienka a prvá upomienka nie je spoplatnená. Každá ďalšia upomienka je spoplatnená 
čiastkou 8 EUR. Poplatok za  poslednú výzvu pred prerušením dodávky predstavuje 8 alebo 
16  EUR. Vyššia čiastka sa použije v prípade opakovaného porušovania Zmluvy zo strany 
Zákazníka. Poplatok prevádzkovateľovi distribučnej sústavy (ďalej ako „PDS“) za úkony spojené 
s prerušením dodávky elektriny (hladina NN) a poplatok za opätovné pripojenie (hladina NN) 
predstavuje 48 EUR. Poplatok PDS za úkony spojené s prerušením dodávky elektriny (hladina 
VN) a poplatok PDS za opätovné pripojenie (hladina VN) predstavuje 90 EUR. Poplatok PDS 
za zastavenie žiadosti o prerušenie dodávky elektriny (náklady na dopravu) predstavuje 20,4 EUR. 
Poplatok PDS za prerušenie / obmedzenie distribúcie zemného plynu predstavuje 83,02 EUR. 
Poplatok PDS za prerušenie dodávok zemného plynu (administratívne) predstavuje 83,02 EUR. 
Poplatok PDS za  obnovenie dodávky zemného plynu predstavuje 83,02 EUR. Poplatok PDS 
za obnovenie dodávky zemného plynu (administratívne) predstavuje 36 EUR pre meradlá do G6 
a 83,02 EUR pre meradlá nad G6. Poplatok za vystavenie splátkového kalendára predstavuje 
4,80 alebo 9,60 EUR. Vyššia čiastka sa použije v prípade žiadosti Zákazníka o rozloženie splátok 
dlžnej čiastky na obdobie dlhšie ako 6 mesiacov. Poplatok za vrátenie preplatku formou poštovej 
poukážky predstavuje 1,44 EUR. Poplatok za vystavenie kópie dokumentu (kópie zmluvy, faktúry) 
predstavuje 14,40 EUR. V prípade omeškania s úhradou akéhokoľvek splatného záväzku, si 
zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z aktuálne dlžnej čiastky, a to 
až do úplného uhradenia tohto záväzku. 

NN = nízke napätie (0,4–1 kV), VN = vysoké napätie (1–52 kV), VVN = veľmi vysoké napätie 
(52–300 kV). 

Produktový rad BUSINESS MALÝ PODNIK ŠTANDARD SS

Cenník uvádza ceny za dodávku elektriny pre malé podniky pripojené do distribučnej sústavy 
spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. a súvisiace služby. Malým podnikom 
je pritom koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za pred-
chádzajúci rok, ktorému dodávateľ dodáva elektrinu na základe zmluvy o združenej dodávke elek-
triny (ďalej ako „Zmluva“), a ktorého odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej 
sústavy príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Cenník platí pre tých zákazníkov, ktorí uzatvorili zmluvu v rámci produktového radu BUSSINESS 
MALÝ PODNIK ŠTANDARD SS.

Podmienky dodávky elektriny pre malé podniky sa ďalej riadia aktuálne platnými Všeobecnými 
podmienkami dodávky elektriny pre malé podniky, ktoré boli súčasťou Zmluvy, v znení aktuálne 
platnom a dostupnom na webovom  sídle spoločnosti (www.slovakiaenergy.sk).

Tento cenník obsahuje ceny, ktoré rešpektujú maximálne ceny schválené príslušnými cenovými 
rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Prehľad sadzieb a ich charakteristika

DMP1 (Business Štandard 24)
Jednopásmová sadzba.

DMP4 (Business Classic 8)
Dvojpásmová sadzba pre odber s nižšou spotrebou elektriny s dobou platnosti nízkeho pásma 

8 hodín denne. 

DMP6 (Business Vykurovanie 8)
Dvojpásmová sadzba pre odber s vyššou spotrebou elektriny s dobou platnosti nízkeho pásma 

8 hodín denne. 

DMP7 (Business Vykurovanie 20) 
Dvojpásmová sadzba vhodná pre odberateľov elektriny, ktorí využívajú elektrické priamovýhrev-

né spotrebiče. Doba platnosti nízkeho pásma je 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrev-

ných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma. 

DMP10 (Business Light) 
Jednopásmová sadzba určená na dodávku elektriny, ktorá je využívaná na osvetľovanie verej-

ných priestorov. 

Zákaznícke centrum
Plynárenská 5944/7A, 821 09 Bratislava
Po–St 8:00–17:00 | Št 8:00–16:00 | Pia 8:00–14:00

Zákaznícka linka 02 59 20 90 00
Pracovné dni: 7:30–19:30 | Víkendy: 9:00–17:30



SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava | IČO: 36 807 702 | DIČ: 2022427077 | IČ DPH: SK2022427077
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č.: 47040/B | Zastúpená: Ing. Jiří Písařík – konatel | Bankové spojenie: 2627178899/1100

Uvedené ceny sú za 1 MWh a mesačná platba 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 s prihliadnutím na celkový počet dní v kalendárnom roku, t. j. 1/365 dvanásťnásobku mesačnej platby za každý aj začatý deň dodávky elektriny. 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% (ceny v zátvorkách sú s DPH a slúžia iba na informatívne účely). Ceny v eurách sú zaokrúhlené na 4 desatinné miesta. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK. 
Uvedené ceny nezahŕňajú spotrebnú daň vo výške 1,32 EUR/MWh, ktorá bude fakturovaná podľa platných právnych predpisov. 
Všeobecné pravidlá dodávky elektriny pre odberateľov elektriny pre malé podniky sú súčasťou cenového rozhodnutia ÚRSO. 
VT = vysoká tarifa I NT = nízka tarifa I MWh = 1 000 kWh 
Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 je súčasťou koncovej ceny elektriny pre koncových odberateľov odvod do Národného jadrového fondu, od 1. 7. 2018 stanovený podľa § 2 
vo výške 3,27 EUR/MWh.

Ceny produktového radu BUSINESS MALÝ PODNIK ŠTANDARD SS
DISTRIBUČNÉ ÚZEMIE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA – DISTRIBÚCIA, a. s.
CENY PRE MALÉ PODNIKY PLATNÉ OD 1. 7. 2018
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Distribúcia vrátane prenosu

Tarifa 
za straty

(EUR/MWh)

Tarifa za 
prevád-
zkovanie 
systému

(EUR/MWh)

Systémové 
služby

(EUR/MWh)

Odvod do 
Národného 
jadrového 

fondu 
(EUR/MWh)

Cena za dodávku elektriny 
(EUR/MWh)

Koncová cena elektriny  
(EUR/MWh)

Mesačná platba za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty zaplombovaného ističa pred elektromerom (EUR/mesiac)

Podľa 
dohodnutej 
RK (€/kW)

Cena v EUR za 1 MWh

Mesačná 
platba

(EUR/mes.)
VT NT Mesačná platba 

(EUR/mesiac)
VT NT

Do 3x10 A  
do 1x25 A 
vrátane

Nad 3x10 A 
do 3x16 A 
vrátane

Nad 3x16 A 
do 3x20 A 
vrátane

Nad 3x20 A 
do 3x25 A 
vrátane

Nad 3x25 A 
do 3x32 A 
vrátane

Nad 3x32 A 
do 3x40 A 
vrátane

Nad 3x40 A 
do 3x50 A 
vrátane

Nad 3x50 A 
do 3x63 A 
vrátane

Nad 3x63 A  
do 3x80 A 
vrátane

Nad 3x80 A 
do 3x100 A 

vrátane

Nad 3x100 A 
do 3x125 A 

vrátane

Nad 3x125 A 
do 3x160 A 

vrátane

Nad 3x160 A  
za každý 1A

(€/A)

Nad 1x25 A 
za každý 1A

(€/A)
VT NT

DMP1
Business

Štandard 24

C1 1,2700 3,2000 3,2000 3,2000 8,0300 8,0300 8,0300 8,0300 0,1200 €/A 0,1200 €/A 0,1200 €/A 0,1200 €/A 0,1200 0,0500 0,2288 76,2900 - 5,2983 26,2011 6,8919 3,2700 0,6500 44,5900 - 0,6500 + 
mesačná 

platba za príkon 
podľa prúdovej 

hodnoty hlavného 
zaplombovaného 

ističa pred 
elektromerom 

 
 

(0,7800 + 
mesačná 

platba za príkon 
podľa prúdovej 

hodnoty hlavného 
zaplombovaného 

ističa pred 
elektromerom)

162,5413 -

(1,5240) (3,8400) (3,8400) (3,8400) (9,6360) (9,6360) (9,6360) (9,6360) (0,1440 €/A) (0,1440 €/A) (0,1440 €/A) (0,1440 €/A) (0,1440) (0,0600) (0,2746) (91,5480) - (6,3580) (31,4413) (8,2703) (3,9240) (0,7800) (53,5080) - (195,0496) -

C2 2,5600 4,0700 5,0900 6,3700 8,1500 10,2000 12,7500 16,0500 20,3800 25,4900 31,8500 40,7800 0,2500 0,1000 0,4577 67,4800 - 5,2983 26,2011 6,8919 3,2700 0,6500 44,5900 - 153,7313 -

(3,0720) (4,8840) (6,1080) (7,6440) (9,7800) (12,2400) (15,3000) (19,2600) (24,4560) (30,5880) (38,2200) (48,9360) (0,3000) (0,1200) (0,5492) (80,9760) - (6,3580) (31,4413) (8,2703) (3,9240) (0,7800) (53,5080) - (184,4776) -

C3 9,1700 14,6800 18,3400 22,9400 29,3600 36,7100 45,8700 57,8000 73,4100 91,7600 114,7000 146,7900 0,9200 0,3800 1,7391 47,4100 - 5,2983 26,2011 6,8919 3,2700 0,6500 44,5900 - 133,6613 -

(11,0040) (17,6160) (22,0080) (27,5280) (35,2320) (44,0520) (55,0440) (69,3600) (88,0920) (110,1120) (137,6400) (176,1480) (1,1040) (0,4560) (2,0869) (56,8920) - (6,3580) (31,4413) (8,2703) (3,9240) (0,7800) (53,5080) - (160,3936) -

DMP4 
Business
Classic 8

C4 3,2300 8,0700 8,0700 8,0700 20,3400 20,3400 20,3400 20,3400 0,3300 €/A 0,3300 €/A 0,3300 €/A 0,3300 €/A 0,3300 0,1300 0,595 80,3400 5,5500 5,2983 26,2011 6,8919 3,2700 0,6500 48,0900 34,8900 170,0913 82,1013

(3,8760) (9,6840) (9,6840) (9,6840) (24,4080) (24,4080) (24,4080) (24,4080) (0,3960 €/A) (0,3960 €/A) (0,3960 €/A) (0,3960 €/A) (0,3960) (0,1560) (0,7140) (96,4080) (6,6600) (6,3580) (31,4413) (8,2703) (3,9240) (0,7800) (57,7080) (41,8680) (204,1096) (98,5216)

C5 5,2600 8,4300 10,5500 13,1600 16,8600 21,0700 26,3500 33,1900 42,1300 52,6700 65,8400 84,2800 0,5300 0,1900 0,8696 70,1400 5,7400 5,2983 26,2011 6,8919 3,2700 0,6500 48,0900 34,8900 159,8913 82,2913

(6,3120) (10,1160) (12,6600) (15,7920) (20,2320) (25,2840) (31,6200) (39,8280) (50,5560) (63,2040) (79,0080) (101,1360) (0,6360) (0,2280) (1,0435) (84,1680) (6,8880) (6,3580) (31,4413) (8,2703) (3,9240) (0,7800) (57,7080) (41,8680) (191,8696) (98,7496)

C6 10,5500 16,8600 21,0700 26,3500 33,7200 42,1300 52,6700 66,3600 84,2800 105,3400 131,6900 168,5600 1,0500 0,4300 1,968 51,1900 5,7400 5,2983 26,2011 6,8919 3,2700 0,6500 48,0900 34,8900 140,9413 82,2913

(12,6600) (20,2320) (25,2840) (31,6200) (40,4640) (50,5560) (63,2040) (79,6320) (101,1360) (126,4080) (158,0280) (202,2720) (1,2600) (0,5160) (2,3616) (61,4280) (6,8880) (6,3580) (31,4413) (8,2703) (3,9240) (0,7800) (57,7080) (41,8680) (169,1296) (98,7496)

DMP6 
Business

Vykurovanie 8

C4 3,2300 8,0700 8,0700 8,0700 20,3400 20,3400 20,3400 20,3400 0,3300 €/A 0,3300 €/A 0,3300 €/A 0,3300 €/A 0,3300 0,1300 0,595 80,3400 5,5500 5,2983 26,2011 6,8919 3,2700 0,6500 48,2100 34,9900 170,2113 82,2013

(3,8760) (9,6840) (9,6840) (9,6840) (24,4080) (24,4080) (24,4080) (24,4080) (0,3960 €/A) (0,3960 €/A) (0,3960 €/A) (0,3960 €/A) (0,3960) (0,1560) (0,7140) (96,4080) (6,6600) (6,3580) (31,4413) (8,2703) (3,9240) (0,7800) (57,8520) (41,9880) (204,2536) (98,6416)

C5 5,2600 8,4300 10,5500 13,1600 16,8600 21,0700 26,3500 33,1900 42,1300 52,6700 65,8400 84,2800 0,5300 0,1900 0,8696 70,1400 5,7400 5,2983 26,2011 6,8919 3,2700 0,6500 48,2100 34,9900 160,0113 82,3913

(6,3120) (10,1160) (12,6600) (15,7920) (20,2320) (25,2840) (31,6200) (39,8280) (50,5560) (63,2040) (79,0080) (101,1360) (0,6360) (0,2280) (1,0435) (84,1680) (6,8880) (6,3580) (31,4413) (8,2703) (3,9240) (0,7800) (57,8520) (41,9880) (192,0136) (98,8696)

C6 10,5500 16,8600 21,0700 26,3500 33,7200 42,1300 52,6700 66,3600 84,2800 105,3400 131,6900 168,5600 1,0500 0,4300 1,968 51,1900 5,7400 5,2983 26,2011 6,8919 3,2700 0,6500 48,2100 34,9900 141,0613 82,3913

(12,6600) (20,2320) (25,2840) (31,6200) (40,4640) (50,5560) (63,2040) (79,6320) (101,1360) (126,4080) (158,0280) (202,2720) (1,2600) (0,5160) (2,3616) (61,4280) (6,8880) (6,3580) (31,4413) (8,2703) (3,9240) (0,7800) (57,8520) (41,9880) (169,2736) (98,8696)

DMP7 
Business 

Vykurovanie 20

C7, 
C8

9,8500 15,7700 19,7100 24,6500 31,5400 39,4300 49,2700 62,0900 78,8400 98,5500 123,2000 157,6600 0,9900 0,4000 1,8307 86,0700 13,6900 5,2983 26,2011 6,8919 3,2700 0,6500 69,9900 39,6200 197,7213 94,9713

(11,8200) (18,9240) (23,6520) (29,5800) (37,8480) (47,3160) (59,1240) (74,5080) (94,6080) (118,2600) (147,8400) (189,1920) (1,1880) (0,4800) (2,1968) (103,2840) (16,4280) (6,3580) (31,4413) (8,2703) (3,9240) (0,7800) (83,9880) (47,5440) (237,2656) (113,9656)

DMP10 
Business Light

C10 1,3500 2,1800 2,7200 3,4000 4,3600 5,4400 6,7900 8,5600 10,8700 13,5900 16,9900 21,7400 0,1300 0,0500 0,2288 45,6200 - 5,2983 26,2011 6,8919 3,2700 0,6500 37,3900 - 124,6713 -

(1,6200) (2,6160) (3,2640) (4,0800) (5,2320) (6,5280) (8,1480) (10,2720) (13,0440) (16,3080) (20,3880) (26,0880) (0,1560) (0,0600) (0,2746) (54,7440) - (6,3580) (31,4413) (8,2703) (3,9240) (0,7800) (44,8680) - (149,6056) -


