Cenník
za dodávku elektriny pre odberateľov kategórie
Podnikatelia – maloodber
ev. č. EN/2Š/2021

Bratislava, 30. júla 2021

Platnosť od 01. septembra 2021

1.

Úvodné ustanovenia
1.1. Tento cenník určuje cenu za dodávku elektriny pre odberateľov kategórie Podnikatelia – maloodber
(okrem malých podnikov1) v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „dodávateľ
elektriny“), na území Slovenskej republiky.
1.2. Pre potreby uplatnenia cien v zmysle tohto cenníka je odberateľom elektriny kategórie Podnikatelia –
maloodber koncový odberateľ elektriny, ktorý nakúpenú elektrinu využíva v súvislosti s výkonom
podnikateľskej činnosti, nie na vlastnú spotrebu v domácnosti (ďalej len „odberateľ“).
1.3. Zmluvou o dodávke elektriny sa rozumie aj zmluva o združenej dodávke elektriny (ďalej len
„zmluva“).
1.4. Príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy sa rozumie prevádzkovateľ distribučnej sústavy,
do ktorej je príslušné odberné miesto (ďalej len „OM“) pripojené (ďalej len „príslušný PDS“).
1.5. Odpočet určených meradiel vykoná príslušný PDS v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.

2. Podmienky pridelenia produktov dodávky elektriny
2.1. Prehľad produktov
Produkt

Jednotarif Štandard

Dvojtarif Štandard
Vykurovanie Štandard
Verejné osvetlenie
Štandard

Popis produktu

Priradené distribučné sadzby

C1; C2; C3; C2-X3; X3-C2; C9;
Jednotarifný produkt pre odbery s ročným
C11; X3-C11 (priradené TDO1) a
odpočtom a pre odbery s priebehovým meraním OM s mesačným odpočtom bez
(IMS) a mesačným odpočtom
ohľadu na priradenú distribučnú
sadzbu
Dvojtarifný produkt s dĺžkou poskytovania NT
C4; C5; C6; C2-X3; X3-C2
spravidla 8 hodín pre odbery s ročným
(priradené TDO2)
odpočtom
Dvojtarifný produkt s dĺžkou poskytovania NT
C7; C8; C2-X3; X3-C2 (priradené
spravidla minimálne 16 hodín pre odbery
TDO3)
s ročným odpočtom
Jednotarifný produkt určený pre odbery
C10; C2-X3; X3-C2 (priradené
verejného osvetlenia s ročným odpočtom
TDO8)

Podmienkou na výber príslušného produktu je priznaná zodpovedajúca distribučná sadzba zo strany PDS.
2.2. Platnosť vysokej tarify (ďalej len „VT“), nízkej tarify (ďalej len „NT“) a podmienky ich pridelenia
detailne definuje príslušný PDS. Podmienky na priradenie TDO (typových diagramov odberu)
zverejňuje príslušný PDS.
2.3. Dodávateľ elektriny alebo PDS je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených
na priznanie produktu a distribučnej sadzby.
3.

Štruktúra a spôsob uplatnenia ceny

Celková (koncová) cena, ktorú dodávateľ elektriny použije pri ocenení odberu elektriny, sa skladá zo súčtu:
a) ceny za dodávku elektriny, ktorá pozostáva:


zo stálej mesačnej platby za OM (€/OM/mesiac) – uplatňuje sa za príslušné fakturačné obdobie
vždy v rovnakej stanovenej výške, a to počas celého trvania zmluvy aj pri prípadnom prerušení
dodávky elektriny, napríklad z dôvodu porušenia platobnej disciplíny zo strany odberateľa.
Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne podľa počtu dní v danom mesiaci.
Dodávateľ elektriny uplatní cenu pre každé OM samostatne,



z ceny za 1 MWh odobratej elektriny, ak ide o jednotarifnú sadzbu, resp. z ceny za 1 MWh
odobratej elektriny v príslušnej tarife (VT a NT), ak ide o dvojtarifnú sadzbu;

1

Ceny za dodávku elektriny odberateľom, ktorí sú malým podnikom, a podmienky ich uplatnenia, sú obsahom samostatného cenníka
zverejneného na webovej stránke dodávateľa elektriny www.spp.sk.
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Produkt

Stála mesačná
platba
(€/OM/mes.)

Jednotarif Štandard

2

Dvojtarif Štandard

2

112,00

79,00

Vykurovanie Štandard

2

95,10

95,10

Verejné osvetlenie Štandard

2

1T/VT
(€/MWh)

NT
(€/MWh)
99,70

77,70

Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny
vrátane nákladov na odchýlku, ako aj náklady na dodávku elektriny. Dodávateľ elektriny si
s odberateľom môže v zmluve dohodnúť úpravu ceny za dodávku elektriny podľa aktuálnej
produktovej ponuky pre segment Podnikatelia – maloodber.
b) tarify/sadzby za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, tarify za straty pri
distribúcii elektriny, určene príslušným PDS;
c) platby do Národného jadrového fondu v zmysle platného nariadenia 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 na vymedzenom
území;
e) tarify za prevádzkovanie systému, ktorá sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny na
vymedzenom území;
f) ostatné položky podľa aktuálne platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
(ďalej len „ÚRSO“) vrátane cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny za
prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre príslušného PDS, do ktorej je OM odberateľa
pripojené.
3.1. Ak cenové rozhodnutie ÚRSO alebo iný všeobecne záväzný právny predpis ustanoví ďalšie ceny,
tarify alebo dane, dodávateľ elektriny ich uplatní od obdobia určeného v cenovom rozhodnutí ÚRSO
alebo ustanoveného vo všeobecne záväznom právnom predpise.
4.

Dane
V cenách uvedených v tomto cenníku 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 01. septembra 2021. Ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto cenníka
sa ruší platnosť Cenníka za dodávku elektriny, ev. č. EN/1Š/2021 a Cenníka za dodávky elektriny pre
podniky a organizácie nad 30 MWh produktového radu Comfort (Cenníky A a B), produktového radu
R, W a X.
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