Cenník elektriny dodávanej v rámci univerzálnej služby dodávateľa
D.A.H., s. r. o. Prešov na rok 2019
pre malé podniky
I. Všeobecné podmienky
1. Uvedená sadzba 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“) platí od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a je určená
pre regulovanú činnosť dodávka elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny – malé
podniky, ktorú vykonáva spoločnosť D.A.H.,s.r.o.Prešov, ako “dodávateľ elektriny“).
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 predchádzajúci
rok podľa § 2 písm. k) zákona č.250/2012 Z.Z 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. Ročnou spotrebou
elektriny odberateľa elektriny sa podľa par. 33 ods.5 Vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 18/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v
elektroenergetike, rozumie jeho spotreba za všetky jeho odberné miesta za rok ,ktorý
predchádza roku predkladania návrhu ceny. Rokom na zaradenie do kategórie malý
podnik sa na účely tejto vyhlášky rozumie rok t-2.
2. Cena zahŕňaje 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. Cena nezahŕňaje 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.
3. Odpočet určených meradiel vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy
v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.
II. Cena elektriny pre malé podniky
Produkt DAH KLASIK - jednopásmová sadzba.
Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
b) z ceny za elektrinu

0,75 €/mesiac
58,3193 €/MWh

Cena uvedená v tomto rozhodnutí je bez DPH a bez spotrebnej dane z elektriny.
Vypracoval: Ing Tibor Šefčík, zodpovedný zástupca v Energetike
V Prešove dňa 24.1.2019

