Martinská teplárenská, a.s.

CENNÍK
elektrickej energie
pre oprávnených odberateľov

kategória B

Platný od 1.1.2016

Ing. Jaroslav Mihál
generálny riaditeľ spoločnosti
predseda predstavenstva

Vážený zákazník,
v cenníku uvádzame prehľad cien elektriny spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. (MT, a.s.) na rok 2016 pre
oprávnených odberateľov. Všetky zložky ceny sú vyčíslené vo faktúrach samostatne.
Ceny v tomto cenníku sú platné od 1.1.2016 do 31.12.2016. Všetky uvádzané tarify a ceny sú bez DPH.

1. Štruktúra produktov silovej elektriny v kategórii „B“
Aktiv B1

Jednotarifný produkt, určený pre zákazníkov so spotrebou elektriny prevažne v denných hodinách.

Aktiv Plus B2

Dvojtarifný produkt určený pre zákazníkov so spotrebou elektriny, ktorej značnú časť predstavuje
spotreba počas nočných hodín.

Komfort B21

Dvojtarifný produkt pre odberateľov s elektrickým vykurovaním.

2. Štruktúra poplatkov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny
Jednotlivé sadzby, tarify a podmienky ich uplatnenia pre poskytovanie distribučných služieb platia pre účastníkov
trhu s elektrinou pripojených na distribučnú sústavu Martinská teplárenská, a.s. (ďalej len „MT, a.s. - DEE“) a sú
uvedené v cenovom Rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

3. Ceny silovej EE
Jednotarifný produkt

Aktiv B1
Cenníková položka
fixný poplatok
silová elektrina

Cena
40,00 EUR/mesiac
0,04639 EUR/kWh

Jednotarifný produkt Aktiv B1 je určený pre firmy a organizácie s jednosmennou prevádzkou, so spotrebou
elektriny prevažne v denných hodinách.
Výpočet platby za silovú elektrinu:
SE=F*P+S*C
SE - cena dodanej silovej elektriny
FP - fixný mesašný poplatok
S - spotreba elektriny (kWh)
C - cena za 1 kWh dodanej silovej elektriny (EUR/kWh)

Dvojtarifné produkty

Aktiv Plus B2
Cenníková položka
fixný poplatok
VT v čase od 6:00 do 22:00, pondelok až nedeľa
NT v čase od 22:00 do 6:00, pondelok až nedeľa

Cena
40,00 EUR/mesiac
0,05036 EUR/kWh
0,03142 EUR/kWh

Dvojtarifný produkt Aktiv Plus B2 je určený pre odberateľov so značnou spotrebou elektriny počas nočných hodín.
Nízku tarifu poskytuje dodávateľ denne spravidla 8 hodín v časovom intervale 20:00-08:00 hod. V tomto časovom
intervale bude platná nízka tarifa počas 8 hodín podľa rozhodnutia dodávateľa. Časové vymedzenie nízkej tarify
nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni, a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. Ak
poskytnutá nízka tarifa je v priebehu dňa rozdelená do viacerých časových intervalov, nemajú byť kratšie ako jedna
hodina. Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov v dobách
platnosti vysokej tarify.
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Výpočet platby za silovú elektrinu:
SE=FP +SVT *Cvt +SNT *Cnt
SE - cena dodanej silovej elektriny
FP - fixný mesašný poplatok
SVT - spotreba elektriny v čase vysokej tarify (kWh)
Cvt - cena za 1 kWh dodanej silovej elektriny vo vysokej tarife (EUR/kWh)
SNT - spotreba elektriny v čase nízkej tarify (kWh)
Cnt - cena za 1 kWh dodanej silovej elektriny v nízkej tarife (EUR/kWh)

Komfort B21
Cenníková položka
fixný poplatok
VT v čase 4 hodiny denne
NT v ostatnom čase

Cena
40,00 EUR/mesiac
0,06755 EUR/kWh
0,03502 EUR/kWh

Dvojtarifný produkt Komfort B12 je určený pre firmy a organizácie s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním,
elektrickým akumulačným ohrevom teplej úžitkovej vody a klimatizáciou. Komfort B21 je vo všeobecnosti
špeciálnym produktom, pri ktorom je potrebné dodržať podmienku, aby spotrebiče pre vykurovanie a ohrev vody
boli v čase VT vypnuté.
Podmienky pre priznanie produktu Komfort B21 :
- podiel
inštalovaného výkonu v priamo výhrevnom vykurovaní, ohreve teplej úžitkovej vody alebo
klimatizácie bol vo výške minimálne 60% z celkového inštalovaného výkonu. (V prípade tepelného čerpadla sa
počíta trojnásobok inštalovaného elektrického výkonu čerpadla)
- blokovanie spotrebičov elektrického vykurovania, ohrevu teplej úžitkovej vody a klimatizácie meracou
súpravou MT, a.s.
- prívody vykurovacích telies tohto obvodu sú inštalované napevno bez zásuviek
Doba platnosti nízkej tarify je spravidla 20 hodín denne a je riadená dodávateľom s ohľadom na priebeh denného
diagramu zaťaženia elektrizačnej sústavy. Doba platnosti vysokej tarify je spravidla 4 hodiny denne a prestávky
medzi dobou platnosti vysokej tarify nemajú byť kratšie ako jedna hodina.
Pri použití produktu Komfort B21 sa blokovanie priamo výhrevných elektrických spotrebičov vykonáva:
a) v čase platnosti vysokej tarify,
b) v čase platnosti nízkej tarify podľa potrieb energetiky s tým, že vypnutie nemá byť dlhšie ako jedna hodina a
prestávka medzi vypnutím nemá byť kratšia ako jedna hodina.
Pri použití produktu Komfort B21 sa blokovanie akumulačných ohrievačov vody vykonáva:
a) v čase platnosti vysokej tarify,
b) v čase platnosti nízkej tarify podľa potrieb MT, a.s.
Výpočet platby za silovú elektrinu:
SE=FP +SVT *Cvt +SNT *Cnt
SE - cena dodanej silovej elektriny
FP - fixný mesašný poplatok
SVT - spotreba elektriny v čase vysokej tarify (kWh)
Cvt - cena za 1 kWh dodanej silovej elektriny vo vysokej tarife (EUR/kWh)
SNT - spotreba elektriny v čase nízkej tarify (kWh)
Cnt - cena za 1 kWh dodanej silovej elektriny v nízkej tarife (EUR/kWh)

4. Ceny a podmienky odberu silovej elektriny pre malé podniky
Podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 33 až 35 vyhlášky
ÚRSO č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, sa sadzby za dodávku elektriny
pre zraniteľných odberateľov elektriny - malé podniky (§ 3 písm. b) bod 10. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike)
na rok 2016 priznajú malému podniku, ktorého spotreba elektriny v roku 2014 za všetky jeho odberné miesta bola
najviac 30 000 kWh.
Malý podnik, ktorý vôbec neodoberal elektrinu v roku 2014, alebo neodoberal elektrinu na všetkých jeho odberných
miestach, do ktorých mu bola v roku 2014 dodávaná elektrina, počas celého roku 2014 nie je považované za malý
podnik na účely priznania sadzieb za dodávku elektriny pre malé podniky.
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5. Cena za opätovné pripojenie odberného zariadenia
Poplatok sa uplatňuje v prípadoch, keď k odpojeniu odberného zriadenia došlo z dôvodu porušenia zmluvných
podmienok pre dodávku elektriny zo strany zákazníka, a to najmä neplatenie za odber elektriny, vrátane neplatenia
preddavkových platieb. Ďalej sa poplatok uplatňuje v prípadoch, ak odpojenie bolo vykonané na základe požiadavky
zákazníka. V cene za opätovné pripojenie odberného zariadenia sú započítané aj náklady na odpojenie odberného
zariadenie a náklady na dopravu. Ceny sú uvedené bez DPH.
Opätovné pripojenie odberného zariadenia NN
Opätovné pripojenie odberného zariadenia VN

40,00 EUR
100,00 EUR

6. Všeobecné podmienky
1.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Uvedené ceny silovej elektriny a určené podmienky platia pre dodávku elektriny oprávneným odberateľom
(ďalej len odberateľom), ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené na distribučnú sústavu MT, a.s.
- DEE, kde v mieste pripojenia (v odovzdávacom mieste) je napätie medzi fázami od 1 kV do 52 kV (VN)
alebo je napojené priamym NN vývodom (napätie medzi fázami je do 1 kV) z trafostanice prevádzkovateľa
distribučnej sústavy a ročná rezervovaná kapacita pre odberné miesto je vyššia ako 50 kW, pričom celkový
ročná spotreba elektrickej práce je nižšia ako 500 000 kWh. (Pozn.: výška distribučného poplatku sa
stanovuje na základe napäťovej hladiny v mieste pripojenia odberateľa na distribučnú sústavu, resp. v
odovzdávacom mieste.)
Jalová energia sa vyhodnocuje u odberateľov s rezervovanou kapacitou vyššou ako 50 kW.
Ceny silovej elektriny uvedené v tomto cenníku sú cenami za dodávku silovej elektriny oprávnenému
odberateľovi v režime prevzatej zodpovednosti za odchýlku.
Odberateľ si môže zvoliť ktorýkoľvek z uvedených produktov, ak spĺňa podmienky určené MT, a.s. pre
konkrétny produkt. Produkt je možné zmeniť najskôr po uplynutí jedného roka, pokiaľ sa nedohodne
odberateľ s MT, a.s. inak.
Pevná mesačná platba za časť mesiaca sa určí alikvotne podľa počtu dní trvania odberu v predmetnom
mesiaci. Za deň trvania odberu sa považuje každý začatý deň, v ktorom došlo k odberu elektriny.
V cenách tohto cenníka sú zahrnuté náklady na dojednanie alebo zmenu zmluvy a na dojednanie
špecifikácie dodávky elektriny.
Jedno odberné miesto odberateľa môže užívať v tom istom čase len jeden produkt.
Pre vyhodnocovanie spotreby elektriny budú používané hodnoty poskytnuté prevádzkovateľom
distribučnej sústavy, zostavené na základe mesačných odpočtov z meracej súpravy, typu merania a
napäťovej hladiny merania.
V produktoch, ktorých podmienkou je blokovanie vykurovacích elektrických spotrebičov sa za splnenie
tejto podmienky považuje technické riešenie, ktoré zaisťuje odpojenie týchto spotrebičov v súlade s
podmienkami príslušného produktu a je riadené meracou súpravou MT, a.s.

7. Kontakty:
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17
036 80 Martin
www.mtas.sk
obchod:
tel.: +421/43/4219481
+421/0908936443
fax: +421/43/4219455
milan.ondrus@mtas.sk

distribúcia:
tel.: +421/43/4242367
+421/0908939614
fax: +421/43/4244198
milan.kulich@mtas.sk
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fakturácia:
tel.: +421/43/4219422
fax: +421/43/4219691
obchod@mtas.sk

