
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
Južné nábrežie 13  |  042 19 Košice 

 
 

 
BPMK.sk  |  bpmk@bpmk.sk  │  FB: BPMK správca  |  tel.: +421 55 7878 301  │  mobil: +421 917 880 051  
IČO: 44 518 684  │  IČ DPH: SK202 272 2075  | IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 22846/V 

Cenník elektriny pre firmy a organizácie - zraniteľných 
odberateľov mimo domácnosť  

Tento cenník je určený zraniteľným odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa 
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov, riadne a včas uplatnili nárok na dodávku 
elektriny za cenu regulovanú úradom, a ktorí nie sú vybranými zraniteľnými odberateľmi podľa Nariadenia vlády 
č. 465/2022 Z.z.  

Ceny  za  dodávku  elektriny  sú  stanovené  na  základe  rozhodnutia  Úradu  pre reguláciu  sieťových  odvetví  
č.0028/2023/E zo dňa 19. 12. 2022 

Cenník dodávky elektriny pre rok 2023 

EUR bez DPH EUR s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

DMP1 1,50 1,80 0,6155 0,7387  -  -

Cenník elektriny

Sadzba Mesačná platba OM/mesiac VT NT

€/kWh

 

Ceny s DPH slúžia iba na informatívne účely. 
 

Spoločné ustanovenia  

1. Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 1. januára 2023.  
2. Ceny za dodávku elektriny zahŕňajú cenu za nákup elektriny vrátane ceny za odchýlku a cenu za 

obchodnú činnosť dodávateľa a pozostávajú:  
a. z mesačnej platby za odberné miesto,  
b. z ceny za jednu kWh odobratej elektriny v príslušnej tarife.  

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

4. Ceny za dodávku elektriny v sebe nezahŕňajú:  
a. cenu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny,  
b. ostatné regulované položky (tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému) v 

zmysle rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“),  
c. spotrebnú daň a odvod do Národného jadrového fondu. Uvedené položky sú pre každé odberné 

miesto fakturované osobitne v súlade s rozhodnutiami Úradu a platnými a účinnými právnymi 
predpismi v čase dodávky elektriny.  

5. Dodávateľ elektriny určí koncových odberateľov elektriny, ktorí sú považovaní za zraniteľného odberateľa 
elektriny mimo domácnosti na rok t na základe údajov o histórii ich spotreby za predchádzajúci rok, 
ktorými disponuje pri výkone svojej činnosti. Ak dodávateľovi elektriny nie je známa spotreba elektriny 
koncového odberateľa elektriny na jeho odberných miestach za predchádzajúci rok (napríklad preto, že 
dodávateľ elektriny nebol dodávateľom elektriny do všetkých alebo niektorých odberných miest 
koncového odberateľa elektriny počas celého alebo časti predchádzajúceho roka), je koncový odberateľ 
elektriny povinný dodávateľovi elektriny preukázať, že je zraniteľným odberateľom elektriny mimo 
domácnosti na účely pridelenia sadzieb a cien za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom elektriny 
mimo domácnosti na rok t a poskytnúť dodávateľovi elektriny úplné a pravdivé informácie o všetkých 
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jeho odberných miestach, do ktorých mu bola v predchádzajúcom roku dodávaná elektrina, o spotrebe 
elektriny na týchto odberných miestach za predchádzajúci rok a o období predchádzajúceho roka, za 
ktorý 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 
zraniteľnému odberateľovi elektriny mimo domácnosti na rok t zo strany dodávateľa elektriny podľa tohto 
rozhodnutia a do doby ich preukázania nie je dodávateľ elektriny povinný prihliadať na koncového 
odberateľa elektriny ako na zraniteľného odberateľa elektriny mimo domácnosti. V prípade neoprávnene 
pridelenej sadzby a ceny za dodávku elektriny zraniteľnému odberateľovi elektriny mimo domácnosti na 
rok t, má dodávateľ elektriny právo túto sadzbu koncovému odberateľovi elektriny odňať a dofaktúrovať 
mu spotrebu v príslušnej sadzbe platnej pre odberateľov elektriny v neregulovanom segmente.  

6. Dobu platnosti VT a NT určuje PDS. Informácie o šírení a časovej platnosti signálov hromadného 
diaľkového ovládania sú uvedené na webovom sídle PDS.  

7. Odberateľ elektriny má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorýkoľvek sadzba, 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. Splnenie podmienok dodávateľ 
elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo dodávateľa elektriny, resp. 
príslušného PDS v zmysle nasledujúceho bodu.  

8. Dodávateľ elektriny alebo PDS je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených pre 
pridelenie sadzby. V prípade neoprávnene získanej sadzby má dodávateľ elektriny právo dofakturovať 
spotrebu podľa sadzby, v ktorom spĺňa odberateľ elektriny podmienky v zmysle tohto cenníka.  

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

Koncovému odberateľovi budú počas uplatňovania krízovej regulácie vo faktúrach uplatňované nasledovné ceny 
určené podľa nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. zo dňa 17. 1. 2023, ak koncový odberateľ riadne uplatnil nárok 
na dodávku elektriny za cenu regulovanú úradom formou zaslania žiadosť o zaradenie do segmentu zraniteľných 
odberateľov v lehote podľa platných právnych predpisov. 

EUR bez DPH EUR s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

DMP1 1,50 1,80 0,1990 0,2388  -  -

Cenník elektriny

Sadzba Mesačná platba OM/mesiac VT NT

€/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 


