
  

 
C E N N Í K  

 
 

   B:  ostatné podniky nad 30 MWh/rok a bez histórie t-2 
na rok - 2022 

 
      Cenník je určený pre odberateľov mimo domácností, ktorí nie sú malými 
podnikmi, teda nespĺňajú podmienku podľa §3 písm. a) bodu 10  
zákona č.251/2012 Z.z. o energetike, ktorý definuje malé podniky ako 
odberateľov s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh z rok t-2. 

 
 

 
 

 
Spracoval:  Ing. Jaroslav Šraga 
 

 
EL 



KLASIK - MINI 1,0000 0,25438 0,00132 0,00327 1,25897

KLASIK - MIDI 5,0000 0,25193 0,00132 0,00327 5,25652

KLASIK - MAXI 18,0000 0,24926 0,00132 0,00327 18,25385

DUO - MINI VT 1,0000 0,26748 0,00132 0,00327 1,27207

DUO - MINI NT 1,0000 0,19728 0,00132 0,00327 1,20187

DUO - MIDI VT 5,0000 0,26481 0,00132 0,00327 5,2694

DUO - MIDI NT 5,0000 0,19536 0,00132 0,00327 5,19995

DUO - MAXI VT 18,0000 0,26222 0,00132 0,00327 18,26681

DUO - MAXI NT 18,0000 0,19249 0,00132 0,00327 18,19708

Odvod do NJF                                  
( €/kWh )

Odvod do NJF                                  
( €/kWh )

Cena bez DPH

Cena bez DPH

JEDNOTARIF NN  -  2022

DVOJTARIF NN  -  2022

Dodávka elektriny                                  
( €/kWh )

Spotrebná daň                                  
( €/kWh )

Dodávka elektriny                                  
( €/kWh )

Spotrebná daň                                  
( €/kWh )

Sadzba KLASIK

PODNIK - nad  30 000 kWh/rok alebo nový odberateľ bez histórie za rok  t - 2

Cenníky elektriny je určený odberateľom mimo domácností, ktorí nespĺňajú podmienky § 3, písm. b) bodu 10. 
zákona č. 251/2012 Z.z. na rok 2020 podľa vyhlášky č. 18/2017 Z.z.

01. 01. 2022 - 31. 12. 2022

01. 01. 2022 - 31. 12. 2022

Sadzba DUO
Stála mesačná 

platba  
(€/mesiac/OM)

Stála mesačná 
platba  

(€/mesiac/OM)

UVEDENÉ CENY NEZAHŔŇAJÚ :  Daň z pridanej hodnoty 20%.

Prehľad sadzieb :

KLASIK 

 je jednotarifná sadzba, ktorá umožňuje jednoducjý spôsob výpočtu nákladov na elektrinu

Úrovne sadzby : MINI, MIDI, MAXI

DUO

 je dvojtarifná sadzba určená pre odberateľov, ktorí odoberajú elektrinu aj v nízkej tarife (ďalej len "NT"). Doba platnosti NT

NT je 8 hodín denne bez potreby blokovania elektrických spotrebičov

Úrovne sadzby : MINI, MIDI, MAXI

Spoločné ustanovenia :

1. Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 1.januára 2022 do vydania nového cenníka alebo jeho zmeny.

2. Cena bez DPH za dodávku elektriny v sebe zahŕňa cenu za nákup elektriny vrátane ceny za prevzatie zodpovednosti za

odchýlku a cenu za obchodnú činnosť dodávateľa a pozostáva :

      z mesačnej platby za obchodného partnera:

      z mesačnej platby za odberné miesto,

      z ceny za jednu kWh odobratej elektriny v príslušnej sadzbe.

Cena bez DPH za dodávku elektriny v sebe nezahŕňa :

      cenu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ani ostatné položky

      uvedené v pltnom cenníku PDS,

      tarifu za systémové službyt a tarifu za prevádzkovanie systému,

3. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 ( prestupnom roku 1/366) súčtu dvanástich mesačných

platieb za odberné miesto / obchodného partnera.

4. Pri rozhodovaní o výbere z úrovní MINI, MIDI a MAXI je potrebné zohľadniť spotrebu odberateľa a počet jeho odberných

miest. Zvolená úroveň sadzby je stanovená jednotne pre všetky odberné miesta odberateľa.miest. Zvolená úroveň sadzby je stanovená jednotne pre všetky odberné miesta odberateľa.

5. V prípade zmeny množstva ročnej spotreby na odberných miestach odberateľa má dodávateľ právo preradiť odberateľa



do príslušnej úrovne sadzby podľa výšky spotreby. O tejto prípadnej zmene bude odberateľ písomne informovaný.

6. V prípade zmeny úrovne sadzby je potrebné nahlásiť stav elektromera na všetkých odberných miestach, ktorých sa

zmena týka. Ak odberateľ pri zmene stav elektromera nenahlási, na účely fakturácie bude použitý automatický odhad 

urobený na základe odpočtov určených meradiel na odberných miestach.

7. Dodávateľ elektriny je oprávnený vykonať kontrolu dodrťiavania podmienok schválených na priznanie sadzby.

8. Odpočet určených meradiel vykoná PDS na konci fakturačného obdobia. Pri zmene ceny dodávanej elektriny

v priebehu fakturačného obdobia bude pre účely fakturácie novej ceny použitý stav určený PDS podľa prevádzkového

poriadku.

Spracoval: Ing. Jaroslav Šraga




