BIOELEKTRO ENERGY 3 s.r.o.
Hviezdoslavova 168/168, 018 63 Ladce, SR

IČO: 47 238 721,

IČ DPH: SK2023521555

I. Všeobecné podmienky
1. Ceny uvedené v tomto rozhodnutí platia od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 pre dodávku
elektriny pre koncových odberateľov elektriny mimo domácností a sú určené pre malé podniky,
ktorým dodáva elektrinu dodávateľ elektriny BIOELEKTRO ENERGY 3 s.r.o., Hviezdoslavova
168/168, SK-018 63 Ladce, IČO: 47 238 721 (ďalej len „dodávateľ elektriny“).
2. Ceny zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj ovplyvniteľné
náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť do ceny dodávateľa
elektriny.
3. Ceny nezahŕňajú tarify 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 pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len
„úrad“). Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne, v súlade s platným
rozhodnutím úradu pre príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné
miesto odberateľa elektriny pripojené.
4. Sadzba pozostáva z dvoch častí:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
b) z ceny za jednu MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.
5. Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky na obdobie 1.11.2015 až 31.12.2016 sa pridelia
odberateľovi elektriny, ktorého spotreba elektriny v roku 2013 za všetky jeho odberné miesta bola
najviac 30 MWh.
Odberatelia elektriny bez histórie spotreby elektriny za rok 2013 nie sú považovaní za malé
podniky na účely pridelenia sadzieb za dodávku elektriny pre malé podniky.
6. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvótne podľa počtu dní trvania odberu.
Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich mesačných
platieb.
7. Odpočet určených meradiel vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy spoločnosti
BIOELEKTRO ENERGY 3 s.r.o. v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.
II. Ceny a podmienky odberu elektriny pre malé podniky
DMP1 –je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny.
Sadzba za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
b) z ceny za elektrinu

0,6500 €/mes.,
52,6957 €/MWh.

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez DPH, bez spotrebnej dane z elektriny a bez odvodu do
Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

