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

Cenník elektriny pre firmy a organizácie na rok 2022
Cenník pre firmy a organizácie je určený odberateľom mimo domácností, ktorí nie sú malými podnikmi, teda
nespĺňajú podmienku podľa § 3 písm. a) bodu 10 zákona č. 251/2012 o energetike Z. z., ktorý definuje malé
podniky ako odberateľov s ročnou spotrebou elektriny najviac 30000 kWh za predchádzajúci rok.
Spoločnosť Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. bude s účinnosťou od 1. 1. 2022 uplatňovať nasledovné ceny za
dodávku elektriny pre firmy a organizácie

Cenník dodávky elektriny

CENY SADZIEB
Sadzba
1T
2T
Lux

€ / mesiac / OM
Mesačná platba OM/mesiac
EUR bez DPH
EUR s DPH
1,0000
1,2000
1,0000
1,2000
1,0000
1,2000

€ / kWh
VT
EUR bez DPH
0,1995
0,2389
0,2000

NT
EUR s DPH
0,2394
0,2867
0,2400

EUR bez DPH
0,1890
-

EUR s DPH
0,2268
-

Prehľad sadzieb
1T
je jednotarifná sadzba, ktorá umožňuje jednoduchý spôsob výpočtu nákladov na elektrinu.
2T
je dvojtarifná sadzba určená pre odberateľov, ktorí odoberajú elektrinu aj v nízkej tarife (ďalej len „NT“). Doba
platnosti NT je 8 hodín denne bez potreby blokovania elektrických spotrebičov.
Lux
je jednotarifná sadzba určená na dodávku elektriny, ktorá je využívaná na osvetľovanie verejných priestorov.

Spoločné ustanovenia
1. Ceny uvedené v tomto cenníku nadobúdajú platnosť od 1. januára 2022 podľa podmienok uvedených v Zmluve.
2. Cena za dodávku elektriny v sebe zahŕňa cenu za nákup elektriny vrátane ceny za prevzatie zodpovednosti za
odchýlku a cenu za obchodnú činnosť dodávateľa a pozostáva:
• z mesačnej platby za obchodného partnera,
• z mesačnej platby za odberné miesto,
• z ceny za jednu kWh odobratej elektriny v príslušnej tarife.
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Cena za dodávku elektriny v sebe nezahŕňa:
• cenu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ani ostatné
položky uvedené v platnom cenníku PDS,
• tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie systému, spotrebnú daň, poplatok do Národného
jadrového fondu a DPH. Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne v súlade s platnou
legislatívou.
3. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 (v prestupnom roku 1/366) súčtu dvanástich
mesačných platieb za odberné miesto / obchodného partnera.
4. V prípade zmeny úrovne sadzby je potrebné nahlásiť stav elektromera na všetkých odberných miestach,
ktorých sa zmena týka. Ak odberateľ pri zmene stav elektromera nenahlási, na účely fakturácie bude použitý
automatický odhad urobený na základe odpočtov určených meradiel na odberných miestach.
5. Dodávateľ elektriny alebo PDS je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených na
priznanie sadzby.
6. Odpočet určených meradiel vykoná PDS na konci fakturačného obdobia. Pri zmene ceny dodávanej elektriny
v priebehu fakturačného obdobia bude na účely fakturácie novej ceny použitý stav určený PDS podľa
prevádzkového poriadku. Všetky ceny súvisiace s dodávkou elektrickej energie a ostatných služieb nájdete na
našom webovom sídle spoločnosti.
7. Cenník pre firmy a organizácie je určený odberateľom mimo domácností, ktorí nie sú malými podnikmi, teda
nespĺňajú podmienku podľa § 3 písm. a) bodu 10 zákona č. 251/2012 o energetike Z. z., ktorý definuje malé
podniky ako odberateľov s ročnou spotrebou elektriny najviac 30000 kWh za predchádzajúci rok od všetkých
dodávateľov spolu.
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