Všeobecné podmienky
1. Uvedené ceny a určené podmienky za dodávku elektriny pre koncových odberateľov
elektriny mimo domácnosti majú platnosť od 1.1.2016 do 31.12.2016 a sú určené
pre regulovanú činnosť dodávky elektriny pre malé podniky, ktorú vykonávajú Železnice
Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (ďalej len „ŽSR) ako koncový
dodávateľ elektriny pre malé podniky v zmysle Vyhlášky ÚRSO č.221/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia za dodávku elektriny malému podniku.
2. Ceny v sebe zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj
ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť
do
ceny dodávateľa elektriny.
3. Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose
a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu za systémové služby, tarifu
za prevádzkovanie systému) v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
(ďalej len „úrad“). Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne, v
súlade s platným rozhodnutím úradu prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je
odberné miesto odberateľa elektriny pripojené.
4. Sadzba pozostáva z dvoch častí:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
b) z ceny za jednu MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.
5. Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2016 sa priznajú odberateľovi
elektriny, ktorého spotreba elektriny v roku 2014 za všetky jeho odberné miesta bola
najviac 30 000 kWh. Odberatelia elektriny bez histórie spotreby elektriny za rok 2014 nie sú
považovaní za malé podniky na účely priznania sadzieb za dodávku elektriny pre malé
podniky.
6. Doba platnosti vysokého pásma (ďalej len „VT“) je zhodná s dobou platnosti vysokej tarify,
doba platnosti nízkeho pásma (ďalej len „NT“) je zhodná s dobou platnosti nízkej tarify, je
určená na základe podmienok príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a určuje
ju príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
7. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvotne podľa počtu dní trvania
odberu. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich
mesačných platieb.
8. Odberateľ elektriny má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek
sadzbu, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v tomto rozhodnutí. Splnenie podmienok
dodávateľ elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo dodávateľa
elektriny resp. príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle odseku 10.
9. Dodávateľ elektriny alebo príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený
vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených pre pridelenie sadzby.
10.
V prípade neoprávnene získanej sadzby má dodávateľ elektriny právo doúčtovať
spotrebu v sadzbe, na ktorej pridelenie spĺňa odberateľ elektriny podmienky v zmysle tohto
rozhodnutia.
11.
Informácie o šírení a časovej platnosti signálov HDO sú uvedené na internetovej
stránke príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
12.
Odpočet určených meradiel vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy v
súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.

Ceny a podmienky odberu v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny pre malé
podniky
1. DMP1 ŽSR – jednopásmová sadzba, ktorá umožňuje jednoduchý spôsob výpočtu nákladov
na elektrinu.
Sadzba je zložená z:
a) Mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mes.
b) Ceny za elektrinu
47,0393 €/MWh
Podmienkou na pridelenie sadzby DMP1 ŽSR je priradenie distribučnej sadzby schválenej na
napäťovej úrovni 0,4 kV.
2. DMP4 ŽSR – dvojpásmová sadzba s dobou platnosti NT minimálne 8 hodín denne.
Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
Sadzba je zložená z:
a) Mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mes
b) Ceny za odobratú elektrinu vo VT
53,0435 €/MWh
Ceny za odobratú elektrinu v NT
34,1550 €/MWh
Podmienkou na pridelenie sadzby DMP4 ŽSR je priradenie distribučnej sadzby schválenej na
napäťovej úrovni 0,4 kV.
3. DMP7 ŽSR – dvojpásmová sadzba vhodná pre odberateľov elektriny, ktorí využívajú
elektrické priamo výhrevné spotrebiče.
Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamo výhrevných elektrických
spotrebičov v čase vysokého pásma.
Sadzba je zložená z:
a) Mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mes
b) Ceny za odobratú elektrinu vo VT
134,7013 €/MWh
Ceny za odobratú elektrinu v NT
38,0329 €/MWh
Podmienkou na pridelenie sadzby DMP7 ŽSR je priradenie distribučnej sadzby schválenej na
napäťovej úrovni 0,4 kV.
Všetky uvedené ceny sú bez DPH a bez spotrebnej z elektriny a bez odvodu do Národného
jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým
palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

Cenník platný od 1. januára 2016

