
Cenník dodávky elektriny pre malé podniky

Celková ročná spotreba: do 30 MWh

Produktový rad: Výhoda MP

bez DPH s DPH
EUR/MWh           

bez DPH

EUR/MWh                 

s DPH

EUR/MWh           

bez DPH

EUR/MWh                

s DPH

Jednotarif C1, C2, C3, C2-X3 0,6500 0,7800 55,9051 67,0861 - -

Dvojtarif C4, C5, C2-X3 0,6500 0,7800 59,2933 71,1520 46,1170 55,3404

Vykurovanie C6, C7, C2-X3 0,6500 0,7800 82,8223 99,3868 45,1758 54,2110

Verejné osvetlenie C10 0,6500 0,7800 45,1758 54,2110 - -

* uvedené ceny sú za 1MWh a bez DPH

Energia na mieru

www.elgas.sk

Poznámky a vysvetlivky: Podmienkou pre výber príslušného produktu je priznaná zodpovedajúca distribučná sadzba. Celková cena sa vypočíta ako súčet cien dodávky, distribúcie, prenosu a strát pri prenose a distribúcii elektriny, tarify za systémové služby a 

tarify za prevádzkovanie systému, prípadne ostatných položiek v súlade príslušných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú stanovené aj podmienky pre priznanie distribučných sadzieb (www.urso.gov.sk)

Dodávateľ elektriny určí koncových odberateľov elektriny, ktorí sú považovaní za malý podnik na rok 2014, na základe údajov o histórii ich spotreby za rok 2012, ktorými disponuje pri výkone svojej činnosti. Ak dodávateľovi elektriny nie je známa spotreba elektriny 

koncového odberateľa elektriny na jeho odberných miestach v roku 2012 (napríklad preto, že dodávateľ elektriny nebol dodávateľom elektriny do všetkých alebo niektorých odberných miest koncového odberateľa elektriny v roku 2012 alebo počas celého 

roku 2012), je koncový odberateľ elektriny povinný dodávateľovi elektriny preukázať, že je malým podnikom na účely pridelenia sadzieb a cien za dodávku elektriny malému podniku na rok 2014 a poskytnúť dodávateľovi elektriny úplné a pravdivé informácie o 

všetkých jeho odberných miestach, do ktorých mu bola v roku 2012 dodávaná elektrina,  o spotrebe elektriny za rok 2012 na týchto odberných miestach a o období roku 2012, za ktoré je táto spotreba elektriny na týchto odberných miestach určená vrátane 

daňových dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti. Preukázanie týchto skutočností dodávateľovi elektriny zo strany koncového odberateľa elektriny je podmienkou pridelenia produktu a ceny za dodávku elektriny malému podniku na rok 2014 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 prideleného produktu a ceny za dodávku elektriny 

malému podniku na rok 2014 má dodávateľ elektriny právo tento produkt koncovému odberateľovi elektriny odňať a doúčtovať mu spotrebu v príslušnom produkte platnom pre odberateľov elektriny mimo domácností okrem malých podnikov.

OM - odberné miesto •  VT - vysoká tarifa • NT - nízka tarifa • MWh - megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh) • PDS -   prevádzkovateľ distribučnej sústavy • TUV - teplá úžitková voda 

Cenník je účinný od  1.1.2014

Jednotarif je produkt s jednoduchším výpočtom ceny za elektrinu. Je vhodný najmä pre odberné miesta so spotrebou elektriny hlavne v pracovných dňoch, v pracovnom čase.

Dvojtarif je produkt s platnosťou nízkeho tarifu maximálne 8 hodín v pondelok až piatok a cez víkendy nepretržite. Časy platnosti a samotnú dobu trvania určuje PDS. Vhodný najmä pre odberné miesta, ktoré využívajú elektrinu aj v 

dobe nízkeho tarifu (mimo pracovných hodín), napr. na výrobu TUV.

Vykurovanie je dvojtarifný produkt s platnosťou nízkeho tarifu minimálne 16 hodín denne. Podmienkou pre priznanie tohto produktu je dvojtarifné meranie. Presný čas platnosti a dobu trvania nízkeho tarifu udáva príslušný PDS. Vhodný 

pre odberné miesta, kde je tepelné čerpadlo, akumulačné alebo priamovýhrevné vykurovanie, v kombinácii s výhrevom TUV.

Verejné osvetlenie je jednotarifný produkt pre verejné osvetlenie. Podmienkou priznania produktu je odberné miesto len s elektrickými svetelnými spotrebičmi, ktorých čas zapnutia  a vypnutia je závislý od slnečného kalendára a slúži 

len na osvetľovanie verejných priestranstiev. 

Produkt Distribučná sadzba

Mesačná platba za OM
Platba za dodanú elektrinu

VT NT


