Dodatok č. 1 k Cenníku
za dodávku elektriny odberateľom, ktorí sú malým
podnikom
ev. č. EMP/01/2022

Účinnosť od 25. marca 2022

1. Týmto dodatkom sa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví („Úrad“)
č. 0293/2022/E z 23.03.2022, ktorým zmenil rozhodnutie č. 0011/2018/E zo 06.12.2017, v znení
rozhodnutia č. 0047/2019/E z 21.11.2018, v znení rozhodnutia č. 0029/2020/E z 27.11.2019, v znení
rozhodnutia č. 0074/2021/E z 12.11.2020 a v znení rozhodnutia č. 0048/2022/E z 20.12.2021, ktorým
boli pre spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. schválené maximálne ceny za dodávku
elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom a podmienky ich uplatnenia
s účinnosťou od 01.01.2018 do konca 5. regulačného obdobia, mení znenie bodu 1.6. Cenníka za
dodávku elektriny odberateľom, ktorí sú malým podnikom, ev. č. EMP/01/2022 („Cenník ev. č.
EMP/01/2022“) nasledovne:
„1.6. 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.“
2. Ostatné ustanovenia Cenníka ev. č. EMP/01/2022 zostávajú nezmenené.
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