
   

 URSO - číslo:  

KLASIK - MP1 1,500 0,199 0,00132 0,00327 1,70359

 URSO - číslo:  

KLASIK - MP3 1,500 0,199 0,00132 0,00327 1,70359

 URSO - číslo:  

VT 0,199 0,00132 0,00327 1,30359

NT 0,199 0,00132 0,00327 0,20359

 URSO - číslo:  

MP - LUX 1,500 0,199 0,00132 0,00327 1,70359

UVEDENÉ CENY NEZAHŔŇAJÚ :

1. Daň z pridanej hodnoty 20%.

2. MP-1 Tarifa sa priznáva odberateľom s nižšou spotrebou elektriny za rok t-2, do 10 000 kWh.

3. MP-3 Tarifa sa priznáva odberateľom s vyššou spotrebou elektriny za rok t-2, od 20 000 do 30 000 kWh.

Prehľad sadzieb :

KLASIK 

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

DUO

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

NT je 8 hodín denne.

Spoločné ustanovenia :

1. Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 1.januára 2023

2. Cena 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 odberné miesto,

      z ceny za jednu kWh odobratej elektriny v príslušnej tarife.

3. Cena za dodávku elektriny v sebe nezahŕňa :

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

      ostatné regulované položky (tarifu za systémové službyt a tarifu za prevádzkovanie systému) v zmysle rozhodnutí ÚRSO

1,100

VEREJNÉ OSVETLENIE - 2023

platný od 1.januára 2023 0044/2023/E

MP - LUX
Stála mesačná 

platba  
(€/mesiac/OM)

Dodávka elektriny                                  
( €/kWh )

Spotrebná daň                                  
( €/kWh )

Odvod do NJF                                  
( €/kWh )

Cena bez DPH

DVOJTARIF NN  -  2023

platný od 1.januára 2023 0044/2023/E

MP - DUO
Stála mesačná 

platba  
(€/mesiac/OM)

Dodávka elektriny                                  
( €/kWh )

Spotrebná daň                                  
( €/kWh )

Odvod do NJF                                  
( €/kWh )

Cena bez DPH

JEDNOTARIF NN  -  2023

platný od 1.januára 2023 0044/2023/E

MP - 3
Stála mesačná 

platba  
(€/mesiac/OM)

Dodávka elektriny                                  
( €/kWh )

Spotrebná daň                                  
( €/kWh )

Odvod do NJF                                  
( €/kWh )

Cena bez DPH

Cenníky elektriny pre Zraniteľných odberateľov na rok 2023 podľa vyhlášky č. 18/2017 Z.z.

JEDNOTARIF NN  -  2023

platný od 1.januára 2023 0044/2023/E

MP - 1
Stála mesačná 

platba  
(€/mesiac/OM)

Dodávka elektriny                                  
( €/kWh )

Spotrebná daň                                  
( €/kWh )

Odvod do NJF                                  
( €/kWh )

Cena bez DPH



      spotrebnú daň a odvod do Národného jadrového fondu

Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne v súlade s rozhodnutiami Úradu pre reguláciu

sieťových odvetví a platnými a účinnými právnymi predpismi v čase dodávky elektriny.

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

platieb.

5. Dodávateľ elektriny určí koncových odberateľov elektriny, ktorí sú považovaní za malý podnik na rok 2023, na základe

údajov o histórii ich spotreby za rok 2021, ktorými disponuje pri výkone svojej činnosti. Ak dodávateľovi nie je známa

spotreba elektriny koncového odberateľa elektriny na jeho odberných miestach v roku 2021 (napríklad preto, že dodávateľ 

elektriny nebol dodávateľom elektriny do všetkých alebo niektorých odberných miest koncového odberateľa elektriny v roku

2021 alebo počas celého roku 2021), je koncový odberateľ elektriny povinný preukázať, že je malým podnikom na účely

pridelenia sadzieb a cien za dodávku elektriny malému podniku na rok 2023 a poskytnúť dodávateľovi elektriny úplné a 

prvdivé informácie o všetkých jeho odberných miestach, do ktorých mu bola dodávaná elektrina, o spotrebe elektriny za 

rok 2021 na týchto odberných miestach a o období roku 2021, za ktoré je táto spotreba elektriny na týchto odberných

miestach určená, vrátane daňových dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti

Preukázanie týchto skutočností dodávateľoví elektriny zo strany koncového odberateľa elektriny je podmienkou pridelenia

sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku na rok 2023 zo strany dodávateľa elektriny podľa tohto rozhodnutia a 

do doby ich preukázania nie je dodávateľ elektriny povinný prihliadať na koncového odberateľa elektriny ako na malý podnik.

V prípade neoprávnene pridelenej sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku na rok 2023, má dodávateľ 

elektriny právo túto sadzbu koncovému odberateľovi odňať a dofakturovať mu spotrebu v príslušnej sadzbe platnej pre 

odberateľov elektriny mimo domácností a malých podnikov.

6. Odberateľ elektriny má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek sadzbu, pričom musí spĺňať 

podmienky uvedené v tomto cenníku a vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.18/2017 Z.z., ktorou sa

ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

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

8. Odpočet stavov číselníkov určených meradiel vykoná PDS v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.

Spracoval: Ing. Jaroslav Šraga


