CENNÍK DODÁVATEĽA ELEKTRINY
PRE MALÉ PODNIKY
POLUS, a.s.
platný pre obdobie od 1.1.2019
1. Spoločnosť POLUS, a.s., so sídlom Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 906
294, (ďalej len „dodávateľ elektriny“) ako dodávateľ elektriny vydáva pre zraniteľných odberateľov
elektriny, ktorými sú malé podniky tento cenník dodávateľa elektriny pre malé podniky (ďalej len
„cenník“).
2. Malým podnikom 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., 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.
3. Ročnou spotrebou elektriny odberateľa elektriny sa podľa § 33 ods. 5 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. 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.
4. Dodávateľ elektriny určí koncových odberateľov elektriny, ktorí sú považovaní za malý podnik na rok t,
na základe údajov o histórii ich spotreby za rok t-2, ktorými disponuje pri výkone svojej činnosti. Ak
dodávateľovi elektriny nie je známa spotreba elektriny koncového odberateľa elektriny na jeho odberných
miestach v roku t-2 (napríklad preto, že dodávateľ elektriny nebol dodávateľom elektriny do všetkých
alebo niektorých odberných miest koncového odberateľa elektriny v roku t-2 alebo počas celého roku t-2),
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 t a poskytnúť dodávateľovi
elektriny úplné a pravdivé informácie o všetkých jeho odberných miestach, do ktorých mu bola v roku t-2
dodávaná elektrina, o spotrebe elektriny za rok t-2 na týchto odberných miestach a o období roku t-2, 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 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 malý podnik. V prípade
neoprávnene pridelenej sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku na rok t, 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.
5. Cena za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny, ktorými sú malé podniky podlieha
cenovej regulácii a je stanovená v súlade s cenovým rozhodnutím úradu č. 0257/2018/E, 191-2018-BA zo
dňa 27.02.2018 v spojení s cenovým rozhodnutím úradu č. 0031/2019/E, 4444-2018-BA zo dňa
14.11.2018.
6. Príslušné cenové rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle dodávateľa elektriny www.polus.sk ako aj
na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk.
7. Cena za dodávku elektriny malému podniku od 1.1.2019 je nasledovná:

Jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny
Cena za elektrinu

[Eur/MWh]

58,3193 EUR/MWh

Mesačná platba za jedno odberné
miesto

[Eur/mesiac]

0,75 EUR/mes.

8. Ceny uvedené v tomto cenníku sú bez dane z pridanej hodnoty, bez spotrebnej dane z elektriny a bez
odvodu do Národného jadrového fondu, ktoré budú k cene pripočítané pri fakturácii a to vo výške určenej
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
9. Ceny uvedené v tomto cenníku nezahŕňajú tarifu 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. Uvedené položky sú pre každé odberné miesto
fakturované osobitne, v súlade s platným cenovým rozhodnutím úradu.
10. Tento cenník je účinný od 01.01.2018. Tento cenník stráca platnosť a účinnosť dňom vydania nového
cenníka.
V Bratislave, dňa 20.12.2018

