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 1. Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 1. januára do 
31. decembra 2014.

 2. Sadzby zahŕňajú cenu za nákup elektriny vrátane 
ceny za odchýlku a cenu za obchodnú činnosť dodá-
vateľa a pozostávajú:

  • z mesačnej platby za odberné miesto,
  • z ceny za jednu kWh odobratej elektriny v prísluš-

nej tarife.

Sadzby za dodávku elektriny v sebe nezahŕňajú cenu za 
distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri 
prenose a distribúcii elektriny, tarifu za systémové služby 
a tarifu za prevádzkovanie systému, prípadne ostatné po-
ložky v súlade s platným cenníkom PDS. Uvedené položky 
sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne v súla-
de s platným cenníkom PDS.

 3. Doba platnosti VT je zhodná s dobou platnosti vysokej 
tarify, doba platnosti NT je zhodná s dobu platnosti 
nízkej tarify, je určená na základe podmienok prísluš-
ného PDS a určuje ju príslušný PDS.

 4. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa 
určí adekvátne podľa počtu dní trvania odberu. Za 
každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfaktu-
ruje 1/365 súčtu dvanástich mesačných platieb.

 5. Odberateľ elektriny má právo zvoliť si podľa svojich 
odberových pomerov ktorúkoľvek sadzbu, pričom 
musí spĺňať podmienky uvedené v tomto cenníku. 

 6. V prípade neoprávnene získaného produktu má do-
dávateľ elektriny právo doúčtovať spotrebu podľa pro-
duktu, v ktorom spĺňa odberateľ elektriny podmienky 
v zmysle tohto cenníka.

 7. Informácie o šírení a časovej platnosti signálov hro-
madného diaľkového ovládania sú uvedené na inter-
netovej stránke PDS.

 8. Odpočet určených meradiel vykoná príslušný PDS 
v súlade s jeho Prevádzkovým poriadkom.

 III. SPOLOČNÉ USTANOVENIA BUKÓZA ENERGO, a.s.



Tarifa

Mesačná platba 
za 1 odberné miesto

Vysoké pásmo (VT) 
Cena za 1 kWh

Nízke pásmo (NT) 
Cena za 1 kWh

bez DPH 
€

s DPH 
€

bez DPH 
€

s DPH 
€

bez DPH 
€

s DPH 
€

DMP1 (BEN MP1) 0,6500 0,7800 0,05186 0,06223 - -

DMP4 (BEN MP4) 0,6500 0,7800 0,05426 0,06511 0,04561 0,05473

DMP7 (BEN MP7) 0,6500 0,7800 0,05426 0,06511 0,04561 0,05473

DMP8 (BEN MP8) 0,6500 0,7800 0,05426 0,06511 0,04561 0,05473

DMP10 (BEN MP10) 0,6500 0,7800 0,04609 0,05531 - -

DMP11 (BEN MP11) 0,6500 0,7800 0,05330 0,06396 - -

DMP1 (BEN MP1)
  je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny.
  Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú 

pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 
1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby prirade-
nie distribučnej sadzby C1, C2, C3.

DMP4 (BEN MP4)
  je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny 

s dobou platnosti NT minimálne 8 hodín denne. Dobu 
platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribuč-
nej sústavy.

  Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú 
pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 
1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby prirade-
nie distribučnej sadzby C4, C5, C6.

DMP7 (BEN MP7)
  je dvojpásmová sadzba vhodná pre odberateľov elek-

triny, ktorí využívajú elektrické priamovýhrevné spotre-
biče. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne 
s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebi-
čov v čase vysokého pásma.

  Pre odberateľoch elektriny, ktorých odberné miesta sú 
pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 
1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby prirade-
nie distribučnej sadzby C7.

DMP8 (BEN MP8)
  je dvojpásmová sadzba určená pre odberateľov elek-

triny, ktorí využívajú tepelné čerpadlo. Doba platnosti 
NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním vý-
hrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého 
pásma.

  Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú 
pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 
1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby prirade-
nie distribučnej sadzby C8.

 I. PREHĽAD PRODUKTOV

 II. PREHĽAD CIEN SILOVEJ ELEKTRINY NA ROK 2014
Ceny za dodávku silovej elektriny pre malý podnik na rok 2014

Uvedené ceny nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorej výška je 1,32 EUR/MWh.

Ceny s DPH slúžia iba na informatívne účely.

Tento cenník je určený koncovým odberateľom okrem domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa  §3 písm. a) bod 
10 Zákona o energetike Z. z. č. 251/2012, ktorý defi nuje malé podniky ako odberateľov s ročnou spotrebou najviac 
30 MWh.
Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2014 sú priznané na základe spotreby elektriny. Odberatelia 
elektriny bez histórie spotreby elektriny nie sú považovaní za malé podniky na účely priznania sadzieb za dodávku 
elektriny pre malé podniky.
Sadzby za dodávku elektriny sú stanovené na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č.0113/2014/E, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.12.2013.

BUKÓZA ENERGO, a.s.

DMP10 (BEN MP10)
  je jednopásmová sadzba určená pre dodávku elektriny, 

ktorá je využívaná na osvetľovanie verejných priestorov. 
  Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pri-

pojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je 
podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distri-
bučnej sadzby C10.

DMP11 (BEN MP11)
  je jednopásmová sadzba určená pre dodávku elek-

triny pre dočasné odbery.
  Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta 

sú pripojené do distribučnej sústavy Nízkeho napä-
tia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby 
priradenie distribučnej sadzby C11.


