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Žilina, 05.01.2023

Vec: Informácia

 Vážený obchodný partner,

 dovoľujeme si vám zaslať nový plán preddavkových platieb za elektrinu platný od 1.1.2023.

 Ako sme postupovali pri stanovení výšky preddavkov?

 Výška vypočítaných preddavkových platieb zohľadňuje skutočnú spotrebu na jednotlivých odberných miestach v
predchádzajúcom fakturačnom období (v prípade nových odberných miest plánovanú spotrebu stanovenú
distribučnou spoločnosťou)  a cenu elektriny a ostatných poplatkov platných od 1.1.2023.

 Prečo došlo k zmene výšky preddavkových platieb?

 K zmene výšky preddavkov došlo  v prípade, že sa v poslednom ročnom fakturačnom období zmenila spotreba na
Vašich odberných miestach. Pre rok 2023 je však zásadným faktorom zmena ceny za dodávku elektriny (samotná
komodita, ktorú nakupujeme pre Vás na trhu) a zároveň aj vybraných regulovaných poplatkov, ktoré zahŕňa
koncová cena elektriny a ktorých koncovým prijímateľom nie je SSE, ale odvádza ich ďalším subjektom (distribučné
spoločnosti, OKTE, SEPS, štát).

 Ako sa zmenili ceny pre rok 2023?

 Pre podnikateľov  a organizácie je cena dodávky elektriny stanovená buď podľa cenovej vyhlášky Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví (URSO) alebo trhovými mechanizmami, a to v závislosti od toho, či daný odberateľ
spadá do kategórie zraniteľných odberateľov, ktorí majú legislatívou priznané právo na regulovanú cenu. Okrem
zmeny ceny dodávky elektriny (komodita) došlo aj k zvýšeniu vybraných regulovaných sieťových poplatkov, ktoré
schvaľuje URSO. Zároveň, pre jednotlivé kategórie odberateľov je už uplatnený alebo plánovaný rôzny spôsob
štátnej pomoci pre zvládnutie zvýšených nákladov.

 1. Podnikatelia a organizácie s ročnou spotrebou do 30 MWh - zraniteľní odberatelia (regulované ceny
elektriny)

 Zaradenie do tejto kategórie si môžete overiť v priloženom dokumente, konkrétne v časti Údaje o odbernom

mieste, na základe názvu sadzby s označením DMP.

 Od 1.1.2023 sú priznané regulované ceny elektriny tým zraniteľným odberateľom, ktorí splnili legislatívou
stanovené podmienky. Regulovaná cena elektriny pre rok 2023 bola určená rozhodnutím URSO v súlade s platnou
cenovou vyhláškou URSO. K výraznému medziročnému nárastu cien elektriny došlo z dôvodu obstarania potrebnej
elektriny pre zraniteľných odberateľov na rok 2023 v zmysle vyhlášky v období 08-09/2022, kedy boli ceny
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elektriny v dôsledku energetickej krízy na vysokých úrovniach.

 2. Vybraní zraniteľní odberatelia (zariadenia sociálnych služieb, bytové kotolne, sociálne byty a pod.)

 O zaradenie do tejto kategórie bolo možné požiadať do 31.12.2022. SSE momentálne posudzuje jednotlivé
žiadosti a pre odberné miesta spĺňajúce legislatívou stanovené podmienky v najbližších dňoch potvrdí zaradenie do
tejto kategórie. Regulované ceny pre túto kategóriu zraniteľných odberateľov bude možné priznať od 1.1.2023 po
podpise novej zmluvy, ktorú žiadateľom zašleme. Na základe nariadení vlády a Ministerstva hospodárstva SR vo
všeobecnom hospodárskom záujme došlo k zastropovaniu cien elektriny pre týchto odberateľov približne na úrovni
roka 2022.

 3. Podnikatelia a organizácie mimo zraniteľných odberateľov (neregulované ceny dodávky elektriny)

 Zákazníkom, ktorí majú s nami zazmluvnené ceny dodávky elektriny na dlhšie obdobie (do roku 2023 alebo 2024)
garantujeme tieto ceny až do konca zmluvného obdobia bez zmeny. Pre ostatných zákazníkov sme sa snažili
nakupovať  elektrinu priebežne, no napriek tomu sa táto bezprecedentná energetická kríza prejavila vo výraznom
medziročnom zvýšení cien aj pre túto skupinu odberateľov.

 Uvedomujeme si, že medziročný nárast cien elektriny je naozaj výrazný. Zároveň by sme však touto
cestou chceli zmierniť Vaše obavy a informovať Vás, že Vláda SR a Ministerstvo hospodárstva SR (MH
SR) avizovali prípravu opatrení v rámci už schválenej schémy štátnej pomoci, ktorými by sa mali
odberateľom tieto vysoké ceny vykompenzovať nad zastropovanú hranicu 199 Eur/MWh. Tieto
opatrenia zatiaľ neboli uvedené do praxe, a teda aktuálne nie je možné MH SR požiadať o poskytnutie
takejto kompenzácie pre rok 2023. Akonáhle bude štátna pomoc dostupná, budeme Vás informovať
e-mailom a na našej webstránke. Z Vašej strany preto nie je momentálne potrebná žiadna aktivita.

 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že napriek vyššie uvedeným skutočnostiam je potrebné, aby ste dodržali splatnosť
preddavkových platieb v novej výške, ako je uvedené v priloženom dokumente.

 Situácia na trhu s energiami je aj naďalej vážna. Našim zákazníkom však aj do budúcnosti garantujeme bezpečné
dodávky energií v požadovaných množstvách. Uvedomujeme si náročnosť situácie súvisiacej s rastom cien pre
Vaše podnikanie, preto aj my v SSE poskytujeme maximálnu súčinnosť pre urýchlené spustenie štátnej pomoci,
ktorá bude aspoň čiastočne kompenzovať dopady trhových cien elektriny na podnikateľský sektor zaťažený
dopadmi energetickej krízy. Často kladené otázky a informácie k tejto téme budeme aktualizovať na našej
webstránke www.sse.sk.

S pozdravom
Stredoslovenská energetika, a.s.



Dohoda o platbách
za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú
elektrinu – faktúra
Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 62157153 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 130002410182
Dátum vyhotovenia: 05.01.2023
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 6215715
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA FRICA KAF
Sv. Cyrila a Metoda 20 - 0 0
038 61  Vrútky
EIC: 24ZSS6215715000K
Číslo zmluvy: 62157153
Produkt: DMP4
Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

Odberateľ
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA FRICA KAFENDU
Sv. Cyrila a Metoda 20 - 0 0, 038 61  Vrútky
IČO: 37811720
DIČ: 0037811720
Bankové spojenie: SK18 0200 0000 0016 9040 1454
Číslo zmluvného účtu: 1300037225

Korešpondenčná adresa:
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA FRICA KAFENDU
Sv. Cyrila a Metoda 20 - 0 0
038 61  Vrútky

Rozpis platieb
Dodávateľ na základe Zmluvy č. 62157153 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovne:

Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane (€) Výška dane (€) Na úhradu (€)

6215715700 01.01.2023 15.01.2023 20% 655,00 131,00 786,00

6215715700 01.02.2023 15.02.2023 20% 655,00 131,00 786,00

6215715700 01.03.2023 15.03.2023 20% 655,00 131,00 786,00

6215715700 01.04.2023 15.04.2023 20% 655,00 131,00 786,00

6215715700 01.05.2023 15.05.2023 20% 655,00 131,00 786,00

6215715700 01.06.2023 15.06.2023 20% 655,00 131,00 786,00

6215715700 01.07.2023 15.07.2023 20% 655,00 131,00 786,00

6215715700 01.08.2023 15.08.2023 20% 655,00 131,00 786,00

6215715700 01.09.2023 15.09.2023 20% 655,00 131,00 786,00

6215715700 01.10.2023 15.10.2023 20% 655,00 131,00 786,00

6215715700 01.11.2023 15.11.2023 20% 655,00 131,00 786,00

6215715700 01.12.2023 15.12.2023 20% 655,00 131,00 786,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 6215715700. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu,
nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dovoľte, aby sme Vás informovali o možnosti dodávky elektriny za ceny nepodliehajúce cenovej regulácií, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke www.sse.sk. V prípade
Vášho záujmu o zmenu dodávateľa elektriny, môžete do 31. marca príslušného kalendárneho roka písomne požiadať našu spoločnosť o ukončenie zmluvného vzťahu.
V takomto prípade Vaša Zmluva zanikne k 31. decembru príslušného kalendárneho roka. Podmienkou na uplatnenie práva na výber alebo zmenu dodávateľa je uzatvorenie
zmluvy o dodávke elektriny/združenej dodávke elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny.

Skladba ceny
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 9,799 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v  jednotkovej cene bez DPH. V  zmysle platnej
legislatívy pre rok 2023 je skladba ceny za elektrinu pre produkt DMP4 nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: DMP4 Jednotka Cena bez DPH (€)

Dodávka VT MWh 642,1500

Dodávka NT MWh 492,5100

Spotrebná daň z elektriny §9. 1a MWh 1,3200

Mesačná platba za jedno odberné miesto Mesiac 1,1000

Distribúcia a regulované poplatky: C5 dvojpásmová sadzba Jednotka Cena bez DPH (€)

Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT MWh 55,4700

Platba za distribuované množstvo elektriny v NT MWh 5,5000

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny MWh 50,6529

Tarifa za prevádzkovanie systému MWh 25,4807

Tarifa za systémové služby MWh 10,1320

Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu MWh 3,2700

Tarifa za príkon A/1 fáza/Mesiac 0,2443

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s. SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX

Tatra banka, akciová spoločnosť SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s. SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX
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VYUŽITE PREFINANCOVANIE 

OD SSE A SPLÁCAJTE 

INŠTALÁCIU POSTUPNE

FOTOVOLTIKA OD SSE
Energia zo slnka môže znížiť vaše náklady 
na elektrinu až o 40 %.

ZISTIŤ VIAC

https://www.sse.sk/podnikatelia-organizacie/produkty-a-sluzby/fotovoltika-od-sse?page_id=11130&utm_source=efa&utm_medium=banner&utm_campaign=ftv_firmy&utm_term=3q_2022
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