Cenník
za dodávku elektriny odberateľom,
ktorí sú malým podnikom
ev. č. EMP/01/2021

Bratislava, 1. decembra 2020

Platnosť od 1. januára 2021

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tento cenník určuje cenu za dodávku elektriny malému podniku definovanému v bode 1.3. tohto
cenníka spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „dodávateľ elektriny“) na
území Slovenskej republiky (ďalej len „cenník“).
1.2. Ceny uvedené v tomto cenníku sú stanovené v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví (ďalej len „Úrad“).
1.3. Pre potreby uplatnenia cien v zmysle toho cenníka je malým podnikom koncový odberateľ elektriny
kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh
za predchádzajúci rok v zmysle platného rozhodnutia Úradu, ktorým sa určujú ceny za dodávku
elektriny pre týchto odberateľov, a ktorí nakúpenú elektrinu v zmysle uzatvorenej zmluvy o dodávke
elektriny nevyužívajú na vlastnú spotrebu v domácnosti, a ktorého odberné elektrické zariadenie je
pripojené do distribučnej sústavy príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy(ďalej len
„odberateľ“).
1.4. Zmluvou o dodávke elektriny sa rozumie aj zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva
o dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba (ďalej len „zmluva“).
1.5. Koncový odberateľ je povinný dodávateľovi elektriny preukázať, že je malým podnikom na účely
pridelenia sadzieb a cien podľa tohto cenníka. Za preukázanie tejto skutočnosti za rok t sa
považuje pravdivá a úplná informácia o všetkých odberných miestach (ďalej len „odberné miesto“
alebo „OM“) odberateľa a ich spotrebe elektriny za rok t-2 vrátane daňových dokladov preukazujúcich
tieto skutočnosti. Do doby ich preukázania podľa predchádzajúcej vety nie je dodávateľ elektriny
povinný prihliadať na koncového odberateľa elektriny ako na malý podnik. V prípade neoprávnene
pridelenej sadzby a ceny za dodávku elektriny má dodávateľ elektriny právo túto sadzbu koncovému
odberateľovi elektriny odňať a dofakturovať mu spotrebu v príslušnej sadzbe platnej pre odberateľov
elektriny mimo domácností okrem malých podnikov.
1.6. Za malý podnik sa na účely ocenenia podľa týchto podmienok nepovažuje odberateľ mimo domácnosti,
ktorý
a) vôbec neodoberal elektrinu v roku t-2,
b) neodoberal elektrinu na všetkých jeho OM počas celého obdobia od 1. januára do 31.
decembra roku t-2,
c) odobral za celý kalendárny rok t-2 spotrebu elektriny viac ako 30 000 kWh v súčte za všetky
OM odberateľa.
1.7. Dodávateľ elektriny určí koncových odberateľov, 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 na jeho odberných
miestach v roku t-2 (napríklad preto, že dodávateľ elektriny nebol dodávateľom elektriny do všetkých
alebo niektorých OM koncového odberateľa v roku t-2 alebo počas celého roku t-2), je koncový
odberateľ 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 OM, do ktorých mu bola v roku t-2 dodávaná elektrina,
o spotrebe elektriny za rok t-2 na týchto OM a o období roku t-2, za ktoré je táto spotreba elektriny na
týchto OM určená, vrátane daňových dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti. Preukázanie týchto
skutočností dodávateľovi elektriny zo strany koncového odberateľa je podmienkou pridelenia sadzby a
ceny za dodávku elektriny malému podniku na rok t zo strany dodávateľa elektriny podľa tohto cenníka.
a do doby ich preukázania nie je dodávateľ elektriny povinný prihliadať na koncového odberateľa 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 odňať a
dofakturovať mu spotrebu v príslušnej sadzbe platnej pre odberateľov mimo domácností okrem malých
podnikov.
1.8. Príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy sa rozumie prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do
ktorej je príslušné OM pripojené (ďalej len „príslušný PDS“).
1.9. Odpočet určených meradiel vykoná príslušný PDS v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.
1.10. Odpočtom určeného meradla sa rozumie odpočet stavu číselníka meracieho zariadenia v zmysle
prevádzkového poriadku príslušného PDS, vykonaný v termíne a spôsobom stanoveným príslušným
PDS, na základe ktorého dodávateľ elektriny vykoná vyúčtovanie platieb. Odpočet určených meradiel
sa vykonáva na konci fakturačného obdobia.
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2. Označenie a podmienky pridelenia sadzieb za dodávku elektriny
2.1. Označenie sadzieb za dodávku elektriny:
DMP1

je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny. Pre odberateľov, ktorých OM sú
pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV; podmienkou na pridelenie
tejto sadzby je priradenie distribučnej sadzby C1, C2, C3, C2-X3, X3-C2, C9, C11, X3C11 (priradené TDO1) alebo OM vybavené priebehovým meraním bez ohľadu na
priradenú sadzbu.

DMP4

- je dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny s dobou platnosti NT minimálne 8
hodín denne. Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
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, C6, C2-X3, X3-C2 (priradené TDO2).

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. 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, C8, C2-X3, X3-C2 (priradené TDO3).

DMP10

- je sadzba pre verejné osvetlenie. Podmienkou na pridelenie tejto sadzby je priradenie
distribučnej sadzby C10, C2-X3; X3-C2 (priradené TDO8).

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 PDS a určuje ju príslušný PDS. Podmienky na priradenie TDO (typových diagramov odberu)
zverejňuje príslušný PDS.
Informácie o šírení signálov HDO, priradenia TDO a o dobe platnosti VT a NT sú uvedené na webovom
sídle príslušného PDS.
2.2. Odberateľ má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek sadzbu za dodávku
elektriny, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v tomto cenníku, resp. určené príslušným PDS.
Splnenie podmienok dodávateľ elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo
dodávateľa elektriny, resp. príslušného PDS podľa bodov 2.4. až 2.6. tohto cenníka.
2.3. Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby na tom istom OM môže
odberateľ požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny
odberových pomerov odberateľa pred uplynutím 12 mesiacov môže odberateľ požiadať o zmenu
sadzby aj skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodávateľ elektriny a príslušný PDS. 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. Dodávateľ elektriny má právo preveriť pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti na
zmenu sadzby a v prípade zistených rozdielov skutkovom stave a údajov uvedených v tejto žiadosti
žiadosť zamietne.
2.4. Dodávateľ elektriny alebo príslušný PDS je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania podmienok
schválených pre pridelenie sadzby.
2.5. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má dodávateľ elektriny právo doúčtovať odberateľovi
elektriny spotrebu v sadzbe, na ktorej pridelenie spĺňa odberateľ podmienky podľa tohto cenníka.
2.6. 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.
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2.7. Pri zmene ceny dodávky elektriny, resp. inej časti celkovej (koncovej ceny) sa nová cena bude
uplatňovať od účinnosti tejto zmeny, pričom spotreba elektriny na OM ku dňu účinnosti zmeny ceny
sa určí vykonaním odpočtu meradiel alebo iným spôsobom určeným príslušným PDS v súlade
s prevádzkovým poriadkom príslušného PDS.
3. Štruktúra a spôsob uplatnenia ceny
3.1. Celková (koncová) cena, ktorú dodávateľ elektriny použije pri ocenení odberu elektriny sa skladá zo
súčtu:
a) ceny za dodávku elektriny (cena za regulovanú činnosť dodávky elektriny), pričom maximálna
hodnota tejto časti ceny je určená rozhodnutím Úradu č. 0074/2021/E zo dňa 12.11.2020, a pozostáva:


zo stálej mesačnej platby za jedno OM (€/OM/mesiac) – uplatňuje sa za každý mesiac príslušného
fakturačného obdobia vždy v rovnako stanovenej výške, a to počas celého trvania zmluvy, aj pri
prípadnom prerušení dodávky elektriny, napr. z dôvodu porušenia platobnej disciplíny
odberateľom. Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvótne podľa počtu dní v
danom mesiaci. Dodávateľ elektriny uplatní cenu podľa jednotlivej sadzby dodávky, a to pre každé
OM samostatne.
Fakturovanie mesačnej platby pri prerušení dodávky elektriny z dôvodu neuhradenia preddavkovej
platby alebo nedoplatku z vyúčtovacej faktúry za odobratú elektrinu sa vykoná, ak:
 nedôjde k ukončeniu zmluvy a vtedy bude stála mesačná platba fakturovaná aj počas
trvania odpojenia,
 dôjde k ukončeniu zmluvy a vtedy bude mesačná platba fakturovaná do dátumu ukončenia
zmluvy.



z ceny za odobratú elektrinu (€/MWh, resp. €/kWh) v príslušnom pásme
tabuľka č.1
Cena za dodávku elektriny
Cena za odobratú elektrinu
Sadzba za dodávku elektriny

(DMP1) Jednotarif
(DMP4) Dvojtarif
(DMP7) Vykurovanie
(DMP10) Verejné osvetlenie

Stála mesačná
platba
(€/OM/mes.)
0,75
0,75
0,75
0,75

VT [€/MWh]
65,68
76,73

NT [€/MWh]
61,76
61,76

44,75
55,24

48,11
61,76
Dodávateľ elektriny si s odberateľom môže v zmluve dohodnúť úpravu ceny za dodávku elektriny podľa
aktuálnej produktovej ponuky pre malé podniky. Bližšie informácie o aktuálnej produktovej ponuke sú
zverejnené na webovom sídle dodávateľa elektriny www.spp.sk.
Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku 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.
Ceny za dodávku elektriny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri
prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky podľa cenového rozhodnutia Úradu.
Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne v súlade s platným cenovým
rozhodnutím Úradu pre príslušného PDSD, do ktorej je odberné miesto odberateľa pripojené a platnými
právnymi predpismi v čase dodávky elektriny.
Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku zahŕňajú aj náklady súvisiace s:
 prenájmom meracieho, pomocného, prípadne ovládacieho zariadenia, pokiaľ toto zariadenie
súvisí s rozlíšením odberu elektriny vo VT alebo NT,
 výmenou meracieho zariadenia nevyvolané odberateľom,
 overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená odberateľom,
 uzavretím, ukončením alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
 vykonaním úkonov potrebných pri zmene dodávateľa elektriny.
b) tarify/sadzby za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, tarify za straty pri
distribúcii elektriny, určené príslušným PDS podľa cenových rozhodnutí Úradu
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c) platby do Národného Jadrového fondu, v zmysle platného nariadenie vlády Slovenskej republiky,
ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny
koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho
použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady
d) tarify za systémové služby, ktorá sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny pre každé OM na
vymedzenom území v súlade s platným cenovým rozhodnutím Úradu pre príslušného PDS, do ktorej je
príslušné OM pripojené
e) tarify za prevádzkovanie systému, ktorá sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny pre každé OM na
vymedzenom území v súlade s platným cenovým rozhodnutím Úradu pre príslušného PDS, do ktorej je
príslušné OM pripojené
f) ostatné položky podľa platnej legislatívy, resp. podľa aktuálne platných cenových rozhodnutí Úradu.
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.
3.2. 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.
4. Dane
V sadzbách uvedených v tabuľke č.1 tohto cenníka nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH),
spotrebná daň ani iná aplikovateľná daň, ktorá sa uplatňuje pri fakturácii v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov platných v čase dodania elektriny.
5. Záverečné ustanovenia
Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021. Ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto cenníka sa
ruší platnosť Cenníka za dodávku elektriny odberateľom, ktorí sú malým podnikom, ev.č. EMP/01/2020,
z 2. decembra 2019.
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