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CENNÍK 

 

za dodávku elektriny pre odberateľov kategórie malý podnik 

 

Účinnosť od  01.01.2016 

 

Tento cenník spoločnosti TMC Servis s.r.o. za dodávku elektriny malému podniku účinný od 

01.01.2016 bol vypracovaný na základe zmeny rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví (ďalej len „úrad“) číslo 0132/2014/E zo dňa 19.12.2013 v znení rozhodnutia č. 

0084/2015/E zo dňa 30.12.2014, ktoré bolo zmenené rozhodnutím úradu č. 0026/2016/E zo 

dňa 1.12.2015. Rozhodnutie a jeho zmeny sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa 

elektriny www.tmcservis.sk . 

 

I. Cena za dodávku elektriny pre malé podniky  

DPM1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny. 

Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá: 

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto (bez DPH)    0,6500 €/mes. 

b) z ceny za elektrinu (bez DPH)     51,1450 €/MWh 

Ceny  uvedené  v tomto cenníku sú bez dane z pridanej hodnoty, bez spotrebnej dane 

z elektriny a bez odvodu do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení 

a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. 

 

II. Všeobecné podmienky 

 

1. Uvedené sadzby a podmienky regulovanej dodávky elektriny malému podniku podľa § 2 

písm. l) tretieho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej 

len „zákon o regulácii“) platia od 01. januára 2016 do 31. decembra 2016 a sú určené pre 

regulovanú činnosť dodávka elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny – malé 

podniky, ktorú vykonáva spoločnosť TMC Servis s. r. o., Alstrova 6061/129, 831 06 

Bratislava, IČO 35 847 981 (ďalej len “dodávateľ elektriny“).   

 

2. Malým podnikom podľa bodu 1. je odberateľ elektriny mimo domácnosti podľa § 3 písm. 

b) bod 10. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za rok 2014 podľa § 2 písm. k) 

zákona o regulácii, ktorému dodáva elektrinu dodávateľ elektriny na základe zmluvy o 

združenej dodávke elektriny alebo na základe zmluvy o dodávke elektriny, a ktorého 

odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy príslušného 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 
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3. Ročnou spotrebou elektriny odberateľa elektriny podľa bodu 2, sa podľa § 33 ods. 5 

Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

cenová regulácia v elektroenergetike, rozumie jeho spotreba za všetky jeho odberné 

miesta za rok 2014. 

 

4.  Ceny 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.  

 

5. 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) podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví (ďalej len „úrad“). Uvedené položky sú pre každé odberné miesto 

fakturované osobitne, v súlade s platným rozhodnutím úradu pre príslušného 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa elektriny 

pripojené. 

 

6. Sadzba pozostáva z dvoch častí: 

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto, 

b) z ceny za jednu MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme. 

 

7. Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2016 sa pridelia 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 pridelenia sadzieb za dodávku elektriny malému podniku.  

Za malý podnik sa nepovažuje taký odberateľ elektriny s ročnou spotrebou: 

a)  ktorý vôbec neodoberal elektrinu v roku 2014 alebo 

b) ktorý neodoberal elektrinu na všetkých jeho odberných miestach, do ktorých  

mu bola v roku 2015 dodávaná elektrina, počas celého roku 2016. 

 

8. Dodávateľ elektriny určí koncových odberateľov elektriny, ktorí sú považovaní za malý 

podnik na rok 2016, na základe údajov o histórii ich spotreby za rok 2014, ktorými 

disponuje pri výkone svojej činnosti. Ak dodávateľovi elektriny nie je známa spotreba 

elektriny koncového odberateľa elektriny na jeho odberných miestach v roku 2014 

(napríklad preto, že dodávateľ elektriny nebol dodávateľom elektriny do všetkých alebo 

niektorých odberných miest koncového odberateľa elektriny v roku 2014 alebo počas 

celého roku 2014), 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 2016 a poskytnúť dodávateľovi elektriny úplné a pravdivé 

informácie o všetkých jeho odberných miestach, do ktorých mu bola v roku 2014 

dodávaná elektrina, o spotrebe elektriny za rok 2014 na týchto odberných miestach a o 

období roku 2014, 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 sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku na rok 2016 

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 
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podniku na rok 2016, má dodávateľ elektriny právo túto sadzbu koncovému odberateľovi 

elektriny odňať a dofaktúrovať mu spotrebu v príslušnej sadzbe platnej pre odberateľov 

elektriny mimo domácností okrem malých podnikov. 

 

9. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvótne podľa počtu dní trvania 

odberu. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/366 súčtu 

dvanástich mesačných platieb. 

 

10. Odpočet určených meradiel vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy v 

súlade s jeho prevádzkovým poriadkom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


