
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 k Cenníku 

za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom mimo domácností 

ev. č. EMP/01/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnosť od 1. januára 2023 



2 

 

1. Týmto dodatkom sa v zmysle Nariadenia vlády č. 19 zo 16. januára 2023, ktorým sa ustanovujú 
maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti 
a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny 
a podmienky ich uplatnenia mení znenie bodov 1.2.1. a 5.2. písm. a) Cenníka za dodávku  
elektriny zraniteľným odberateľom mimo domácností ev. č. EMP/01/2023 (ďalej len „Cenník  
ev. č. EMP/01/2023“) nasledovne: 

 
„1.2.1.pre odberateľov podľa bodu 1.3.1. nižšie cena za dodávku elektriny, ktorá je určená Nariadením 
vlády Slovenskej republiky č. 19/2023, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej 
dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu 
a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia (ďalej len 
„Nariadenie vlády č. 19/2023“).“ 

 
„5.2. Celková (koncová) cena, ktorú dodávateľ elektriny použije pri ocenení odberu elektriny pre každé 
samostatné odberné miesto a skladá sa zo súčtu: 

 
a) ceny za dodávku elektriny, pričom maximálna hodnota tejto časti ceny je určená Nariadením 

vlády č. 465/2022 a Nariadením vlády č. 19/2023. 
 
Cena za dodávku elektriny 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. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365  
(v priestupnom roku 1/366) súčtu dvanástich mesačných platieb. Dodávateľ elektriny uplatní 
cenu podľa jednotlivej sadzby dodávky, a to pre každé OM samostatne. 
Fakturovanie stálej 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 
Stála mesačná 

platba 
(€/OM/mes.) VT [€/MWh] NT [€/MWh] 

 (DMP1) Jednotarif 1,50 199,00 
 (DMP4) Dvojtarif 1,10 199,00 199,00 
 (DMP7) Vykurovanie 1,10 199,00 199,00 
 (DMP10) Verejné osvetlenie 1,50 199,00 

 
Ceny za dodávku elektriny uvedené v tabuľke č. 1 sú určené Nariadením vlády č. 19/2023 v zmysle 
bodu 1.2.1. tohto cenníka a platia pre dodávku elektriny odberateľom definovaných v bode 1.3.1. tohto 
cenníka (malý podnik). 
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tabuľka č.2  

 

Cena za dodávku elektriny 

 Cena za odobratú elektrinu 

Sadzba za dodávku elektriny 
Stála mesačná 

platba 
(€/OM/mes.) VT [€/MWh] NT [€/MWh] 

 (DMP1) Jednotarif 1,50 95,8810 
 (DMP4) Dvojtarif 1,50 95,4137 60,9323 
 (DMP7) Vykurovanie 1,50 107,6123 76,2846 
 (DMP10) Verejné osvetlenie 1,50 70,8212 

  
Ceny za dodávku elektriny uvedené v tabuľke č. 2 sú určené Nariadením vlády č. 465/2022 v zmysle 
bodu 1.2.2. tohto cenníka a platia pre dodávku elektriny odberateľom definovaných v bodoch 1.3.2.  
až 1.3.4. tohto cenníka.  
 

Dodávateľ elektriny si s odberateľom môže v zmluve dohodnúť úpravu ceny za dodávku elektriny 
podľa aktuálnej produktovej ponuky. 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 odchýlku, ako aj ekonomicky oprávnené náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk, 
ktorý je možné zahrnúť do ceny dodávateľa elektriny.   
 
Ceny za dodávku elektriny uvedené v tabuľkách č. 1 a 2. tohto cenníka 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 platnými cenovými rozhodnutiami Úradu a platnými právnymi 
predpismi v čase dodávky elektriny.  

 
2. Ostatné ustanovenia Cenníka ev. č. EMP/01/2023 zostávajú nezmenené. 


