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Občasník pre klientov MAGNA E.A.
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Vážení odberatelia elektriny,
práve držíte v rukách druhé číslo
nášho občasníka MAGNA Energy
Advisor, ktorý vydávame pre svojich
(veríme, že stále spokojných) klientov.
Týmto by sme sa Vám radi poďakovali za dôveru, ktorú nám preukazujete
tým, že ste sa stali našimi klientmi,
a plánujete nimi byť aj naďalej.
V tomto čísle nájdete informácie
o cenách elektriny na rok 2011, cenné
rady a pripomienky ohľadom odberu
elektriny a možností zníženia nákladov za túto komoditu, ale tiež mnoho
iného.
Avšak hlavným dôvodom vydania
tohto občasníka práve v tomto predvianočnom čase je, že Vám všetkým
chceme popriať príjemné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov strávených v kruhu najbližších, veľa radostných chvíľ pod stromčekom, kam určite zavíta bohatý Ježiško, a najmä veľa
zdravia, šťastia a spokojnosti nielen
počas sviatkov, ale aj v nastávajúcom
roku.
Krásne Vianoce
a ešte krajší nový rok
Vám zo srdca želá
kolektív MAGNA E.A.
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dovoľte, aby som Vám v mene nášho
celého kolektívu poďakoval za ďalší rok strávený vo Vašej spoločnosti.
Hlavne vďaka Vašej priazni môžeme
napredovať a tvrdo pracovať na rozširovaní a skvalitňovaní služieb, ktoré
Vám ponúkame. Dnes už viem s radosťou povedať, že viac ako 99% všetkých
Vás, našich odberateľov, sa rozhodlo
pre spoluprácu s nami i v roku 2011,
zároveň k Vám pribudne 846 nových
odberateľov. Uvedené hodnoty sú pre
nás odmenou, no zároveň si uvedomujem, že i obrovským záväzkom.
Preto na základe Vašich námetov pre
Vás v budúcom roku pripravujeme
viacero zaujímavých ponúk, ako napr.
špeciálne cenové zvýhodnenia pri
spoločnom odbere elektriny i plynu,
ponuku reklamného priestoru v občasníku pre vyžrebovaných zákazníkov, špeciálne cenové zvýhodnenia
pri fixácii ceny na dva roky a iné. Jednotlivé typy ponúk a zvýhodnení Vám
budeme prinášať počas celého roka
v závislosti na vývoji cien komodít
na medzinárodných trhoch.
Len na Vás bude záležať, či v danom
období našu ponuku prijmete. U firemných odberateľov je veľmi ťažké
rozhodnúť sa v tú pravú chvíľu. Áno,
naozaj ťažká otázka: „Podpíšem kontrakt na dodávku elektriny pre budúci
rok začiatkom súčasného roka alebo to
nechám na posledný možný termín?“

Teším sa na našu vzájomnú spoluprácu v roku 2011. Želám Vám príjemné
prežitie vianočných sviatkov a šťastný
nový rok. Užite ho v zdraví a aj vďaka
nášmu úsiliu buďte úspešní.

Lukáš Moravčík
konateľ Magna EA, sr.o.

News
Tepelné čerpadlá
v domácnostiach
u SSE – Distribúcia
Ďalšou novinkou pre domácnosti
bude, že SSE-Distribúcia v roku 2011
zavádza novú samostatnú dvojpásmovú distribučnú sadzbu D6 pre odberné miesta s tepelným čerpadlom

Tak, ako sme sa zaviazali v našich
zmluvách i vo všeobecných obchodných podmienkach, doručili sme Vám
v termíne 60 dní pred 1.1.2011 nové
ceny silovej elektriny, ktoré budú platiť pre celý rok 2011. Dnes už poznáme aj ceny distribúcie a aj výšku novo
vytvoreného príspevku do národného
jadrového fondu (vysvetlenie nájdete
v príspevku „Právnik vysvetľuje“).

U domácností
došlo k poklesu cien silovej elektriny
a vo všeobecnosti aj k poklesu distribučných sadzieb, s výnimkou tzv. nákladov na prevádzkovanie systému.
V tejto zložke sa najviac prejavuje zvýšenie podpory obnoviteľných zdrojov,
najmä slnečných elektrární.

U ﬁriem
je situácia obdobná, aj keď nemožno
konštatovať len zníženie cien distribúcie, ale treba pochváliť, že nárast
cien je minimálny. Silová elektrina
zlacnela, pričom je predpoklad, že aj
pre rok 2012 ceny stúpať nebudú.
Nemilým prekvapením je reakcia
SSE-Distribúcia na úsilie odberateľov
o výmeny ističov za menšie, s nižšími
sadzbami. Pre rok 2011 pre jednotarifnú sadzbu C1 výrazne zvýšila sadzbu
za príkon hlavného ističa v rozsahu
10A až 25A o viac ako 45% a v rozsahu 25A až 63A o viac ako 80%. Takže
ak ste chceli ušetriť výmenou ističa...
Prehľad o nových cenách pre rok 2011
nájdete na vnútornej dvojstrane tohto
občasníka.

dovne:

Spoločné priestory bytových domov
nie sú v súčasnej dobe považované
za odberné miesta elektriny pre domácnosti, ale sú oceňované tzv. firemnými
tarifami.

1. Správca bytového domu alebo
spoločenstvo vlastníkov bytov
nám ako dodávateľovi elektriny
preukáže, že užívanie spoločných
častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne
s užívaním bytov, nebytových
priestorov alebo spoločných častí
a spoločných zariadení iba domácnosťami. Za dôveryhodný spôsob preukázania sa považujeme
čestné prehlásenie. Pri pochybnostiach si môže PDS vyžiadať
predloženie „Správy o odbornej
prehliadke a odbornej skúške“.

Novinkou je úprava podľa Nar. Vlády
211/210 Z.z., podľa ktorej sa odberné
miesta spoločných priestorov môžu
zaradiť do kategórie domácnosti. Toto
platí len v prípadoch, keď ide o odberné miesta, v ktorých celá spotreba
slúži len pre potreby bývania a nie je
teda k nej pripojená žiadna prevádzka, ktorá slúži na podnikanie.
V prípade, že na tzv. spoločných priestoroch máte pripojený aj odber, ktorý
je podnikateľským odberom, musíte
urobiť v dome úpravy, ktoré vytvoria
pre podnikateľské aktivity samostatné
odberné miesto.

Za silovú elektrinu - JT, alebo VT
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny
Za silovú elektrinu - NT

SADZBA D2 - PRE DOMÁCNOSTI

Tarifa

Množstvo

Cena

RK podľa dodanej práce v NT
za rezervovaný výkon v kW
za rezervovaný výkon podľa veľkosti ističa v A
Za straty
Za Systémové služby
Za Prevádzkovanie systému
Tarifa za distribúciu
Odvod do Národného jadrového fondu

Tarifa

Množstvo

Cena

0,066000

1600

kWh

105,60

0,0626920

1600

kWh

100,31

0,001320

1600

kWh

2,11

0

1600

kWh

0

0

0

kWh

0

0

0

kWh

0

107,71

Tarifa

RK podľa dodanej práce v JT, resp. VT

ka elektriny do odberných miest
spoločných častí a spoločných
zariadení bytového domu sa bude
považovať za distribúciu elektriny
pre domácnosti a dodávku elektriny pre domácnosti až dňom
zaevidovania zmeny v systéme
príslušného PDS.

SADZBA X3 - PRE PODNIKATEĽOV

Spolu
Za poskytnutie distribučných služieb

3. Distribúcia elektriny a dodáv-

2. Naša spoločnosť požiada prísluš-

Ak spĺňate podmienku „všetko len pre
bývanie“ mali by ste postupovať nasle-

Za dodávku silovej elektriny

ne, resp. pripraví novú zmluvu
o pripojení na dané odberné miesto.

Komplikované? Asi áno, ale oplatí sa.
Nám vychádza úspora až na 41 %.
Výpočet úspor v tabuľke.
Distribúcia pre tieto prípady presunu
OM spojených s užívaním spoločných
časti zariadení bytového domu spojených s užívaním týchto priestorov
výlučné iba domácnosťami, ponúka
príslušné štandardné tarify pre domácnosti D1 alebo D2, podľa typu pôvodného odberu.

ného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o zmenu distribučnej sadzby. PDS rozhodne
v lehote do 30 dní od doručenia
žiadosti a vydá potvrdenie o zme-

Cena za spotrebovanú elektrinu

Vážený odberateľ,

Chceme prispieť k Vašej informovanosti tak, aby Vaše rozhodovanie bolo
čo najjednoduchšie a najefektívnejšie.
Takisto sme pripravení Vám kedykoľvek na požiadanie pripraviť aktuálnu
cenovú ponuku nielen na dodávku
elektriny, ale už i plynu (zatiaľ len pre
firmy a organizácie) a zodpovedať
Vaše prípadné otázky.

Nové ceny pre rok 2011

SPOLOČNÉ PRIESTORY
BYTOVÝCH DOMOV

Množstvo

Cena

Spolu

100,31

Tarifa

Množstvo

Cena

Rezervované kapacity

Rozdiel medzi najnižšou a najvyššou
cenou za 1 MWh silovej elektriny
na medzinárodných trhoch v spomínaných obdobiach predstavoval až
10€. Budeme sa Vám snažiť pravidelne poskytnúť čo najviac informácií,
a to prostredníctvom nášho občasníka, ktorého druhé číslo práve čítate.

a s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify. Sadzba je určená
pre odberné miesta, na ktorých odberateľ v domácnosti dôveryhodným
spôsobom preukáže, že pre vykurovanie objektu je riadne nainštalovaný
a používaný vykurovací systém s tepelným čerpadlom. Za dôveryhodný
spôsob preukázania sa považuje predloženie „Správy o odbornej prehliadke
a odbornej skúške “ od predmetných
elektrických obvodov.

0,022772

1600

kWh

36,44

0,012668

1600

kWh

20,27

0

0,00

kWh

0

0

0,00

kWh

0

0

12

mes

0

0

12

mes

0

15,0305

12

mes

180,37

0

12

mes

0

Služby v prenosovej sústave

Dnes vieme s istotou povedať len to,
že tento rok spravili najlepšie tí, ktorí
podpísali zmluvy pre rok 2011 na prelome marca a apríla tohto roka, a najhoršie tí, ktorí podpisovali v júni.

0,011357

1600

kWh

18,17

0,011357

1600

kWh

18,17

0,0096

1600

kWh

15,36

0,0096

1600

kWh

15,36

0,0063

1600

kWh

10,08

0,0063

1600

kWh

10,08

0

12

mes

0

4,2466

12

mes

50,96

0,003

1600

kWh

4,80

0,003

1600

kWh

4,80

Spolu

265,21

Spolu

119,64

Celkom za rok

372,92

Celkom za rok

219,95

ÚSPORA V EUR:
ÚSPORA V %:

152,97
41,02

Celková cena za kWh, vrátane DPH

2+6+7+8+9+DPH

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/mes-

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/mes.

EUR/mes.

EUR/kWh

EUR/kWh

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/mes

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/mes.

EUR/mes.

EUR/kWh

EUR/kWh

Svoju cenu si nájdete, ak si pre svoju sadzbu D1 až
D8 nájdete stĺpec distribučnej spoločnosti vo Vašom
kraji : ZS, SS, alebo VS

K cenám bude účtovaný aj príspevok do Národného
jadrového fondu vo výške 0,003 Eur/kWh

Celková cena za kWh, vrátane DPH

2+6+7+8+9+DPH

Tarifa za prevádzkovanie systému

9.

Celková cena za kWh, vrátane DPH

Tarifa za systémové služby

8.

Celková cena za OM, vrátane DPH

Tarifa za straty

7.

3+4+DPH

Tarifa za distribúciu

6.

1+5+7+8+9+DPH

Tarifa za distribúciu
Tarifa za distribúciu

4.

Označenie produktu distribúcie

Mesačná platba za OM

Cena silovej elektriny

Z čoho sa skladá Vaša
cena elektriny

5.

3.

2.

1.

D5 - D8

Celková cena za kWh, vrátane DPH

Sadzba

Celková cena za OM, vrátane DPH

Tarifa za prevádzkovanie systému

9.
3+4+DPH

Tarifa za systémové služby

8.

1+5+7+8+9+DPH

Tarifa za distribúciu
Tarifa za straty

6.
7.

Tarifa za distribúciu
Tarifa za distribúciu

4.

Označenie produktu distribúcie

Mesačná platba za odberné miesto

Cena silovej elektriny

Z čoho sa skladá Vaša
cena elektriny

5.

3.

2.

1.

D1 - D4

Sadzba

CENNÍKY PRE DOMÁCNOSŤ

0,6783000
0,1839423
x

2,0230000
0,1932490
x

0,0063000

0,0096000

0,0106810

0,0098417

x

0,0653000

x

0,0100000

0,0739600

D1

VSDS

1,1400000

DD1

SSE-D

17,0104550
0,2358202
0,0937521

0,0113570

0,0037570

0,0037570

13,7345000

D5

ZSE-D

0,0064000
0,0106810

4,5815000
0,2413739
0,0960929

0,0001000
0,0098417

13,2447000
0,2296651
0,0875971

0,0063000

0,0096000

3,2900000
0,0091000

0,0001000

D5

VSDS

10,5700000

DD5

SSE-D

0,5600

0,1671542
0,0477693

Dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické
vykurovanie, NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne
s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov
v čase VT

MAGNA D5 DOM THERM 20NT BLOK

2,2504090
0,1544791
x

0,0113570

x

0,0398650

1,3311000

D1

ZSE-D

0,5600

0,0626924
x

MAGNA D2 BYT

8,2586000
0,1292545
x

0,0063000

0,0096000

0,0098417

x

0,0207800

6,3800000

DD2

SSE-D

5,1681700
0,1422960
x

0,0106810

x

0,0309000

3,7830000

D2

VSDS

x
x
x

x

x

x

x

x

ZSE-D

4,5815000
0,2413739
0,0960929

0,0106810

0,0064000

0,0091000

3,2900000

D6

VSDS

MAGNA D3 DOM 8NT

0,0006900
0,0098417

0,0132640
0,0113570

13,7088000
0,1242648
0,0829717

0,0063000

0,0106810

0,0098417

0,0037570
0,0113570

13,7391450
0,1257174
0,0830971

0,0054000
0,0106810

6,6129490
0,1634269
0,0706543

x
x
x

x

x

x

x

x

ZSE-D

3,5224000
0,2705478
0,0810263

0,0063000

0,0096000

0,0098417

0,0044200

0,1150400

2,4000000

DD7

SSE-D

0,5600

0,0865694
0,0477693

2,2491000
0,1289333
0,0581270

0,0063000

x
x
x

x

0,0098417

x

x
x
x

x

0,0001000

x

0,0096000

x
x

1,3300000
0,0049900

x

x

DD8

x

x

VSDS

SSE-D

ZSE-D

Ceny distr. spoločnosti za straty, služby a prevádzku
7. Cena techn. strát pri distribúcii v eur za 1 kWh
8. Cena systémových služieb (náklady na prevádzku
prenosových sieti nad distribúciou) v eur za kWh.
9. Cena prevádzkovania systému (podpora ťažby
domáceho uhlia, obnoviteľných zdrojov a kombino
vanej výroby tepla a elektriny) v eur za 1 kwh

x
x
x

x

x

x

x

x

VSDS

0,5600

0,0776156
0,0328462

Dvojpásmová sadzba, NT sa poskytuje minimálne 8 hodín
denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v
čase VT s určeným minimálnym výkonom akumulačných
spotrebičov.

MAGNA D8 DOM 8NT MIN BLOK

9,1868000
0,1634139
0,0894847

0,0063000

10,4227340
0,1335322
0,0653268

0,0054000

0,0106400

0,0037570

0,0096000

8,1986000
0,0110000

7,1600000
0,0369500

10,9855000

D4

DD4

D4

4,9971000

VSDS

SSE-D

ZSE-D

0,5600

0,0746309
0,0388155

Dvojpásmová sadzba: nízke pásmo sa poskytuje minimálne
osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických
spotrebičov v čase VT

MAGNA D4 DOM 8NT BLOK

0,0403000

D3

VSDS

Dvojpásmová sadzba, NT sa poskytuje celoročne od
piatku 15.00 hod. do pondelka 06.00 hod. bez blokovania
elektrických spotrebičov

MAGNA D7 CHALUPA

11,0228510
0,1320585
0,0997379

0,0082300

0,0096000

10,9600000

0,0132640

DD3

SSE-D

8,7029000

D3

ZSE-D

0,5600

0,0704525
0,0432924

Dvojpásmová sadzba: nízke pásmo sa poskytuje
minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom
prevádzky v NT v nepretržitom trvaní aspoň 3 hodiny,
blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje

Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu
4. Cena distribúcie (preprava k Vám) v eur za 1 mes.
dodávky elektriny bez ohľadu na spotrebu
(u niektorých sadzieb podľa veľkosti ističa)
5. Cena distribúcie v eur za 1 kwh spotrebovanej
elektriny vo vysokom tarife VT
6. Cena distribúcie v eur za 1 kwh spotrebovanej
elektriny v nízkom tarife VT

x
x
x

0,0063000

0,0096000

0,0098417

0,0001000

0,0001000

10,5700000

DD6

SSE-D

0,5600

0,1671542
0,0477693

Dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo, NT sa
poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním
elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT

MAGNA D6 THERMPUMP 20NT BLOK

5,7198540
0,1214044
x

0,0113570

x

0,0126680

4,2466000

D2

ZSE-D

0,5600

0,0620955
x

Jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou

Ceny MAGNA E.A. za dodávku silovej elektriny
1. Cena silovej elektriny v eur za 1 kwh spotrebovanej
elektriny vo vysokom tarife VT
2. Cena silovej elektriny v eur za 1 kwh spotrebovanej
elektriny v nízkom tarife NT
3. Cena silovej elektriny v eur za 1 mesiac dodávky
elektriny bez ohľadu na spotrebu

VT
NT

VT
NT

VT
NT

VT
NT

VT
NT

VT
NT

MAGNA D1 BYT

PRE ROK 2011

Jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou

MAGNA E.A.

Ceny distribúcie pre ﬁrmy 2011

Rôznorodosť, meškanie so schvaľovaním cenníkov pre distribúciu a ich
rozsah, sú dôvodmi, pre ktorý nezverejňujeme v tomto občasníku ceny
služieb súvisiacich s distribúciou.

Distribučné cenníky distribučných
spoločností SSE Distibúcia, VSDS

921 01 Piešťany

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:
35743565
SK2020230135
SK2020230135
033/7720731

Banka:
Tatra banka, a.s., Bratislava

SWIFT:

IBAN:
SK66 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu: 2622738682/1100

TATRSKBX

1

2

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:

RK podľa dodanej práce v JT, resp. VT

RK podľa dodanej práce v NT

za rezervovaný výkon v kW

za rezervovaný výkon podľa veľkosti ističa v A

Výpočet záloh pre rok 2010
1 (vrátane DPH):
január
júl
1 531,50
február
august
1 531,50
marec
1 531,50 september
apríl
október
1 531,50
máj
1 531,50 november
jún
1 531,50 december
1 531,50
1 531,50
1 531,50
1 531,50
1 531,50
1 531,50

a ZSE Distribúcia nájdete na našej
stránke:
www.magnaea.sk/distribucia.xls

Cena tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému nie je
ku dňu našej uzávierky schválená
URSO-m.

MAGNA E.A. s.r.o.
Kalkulačný list

Dodávateľ:

MAGNA E.A. s.r.o.

Odberateľ:

Za dodávku silovej elektriny
Za silovú elektrinu - JT, alebo VT
Cena za spotrebovanú
elektrinu

Za silovú elektrinu - NT

Za poskytnutie distribučných služieb
Cena za rezervovanú
kapacitu u distribučnej
spoločnosti. Cenu
schvaľuje URSO

3

Za straty

4

Za Systémové služby

5

Za Prevádzkovanie systému

6

Tarifa za distribúciu

0,000000
12,00
0,00

7

Odvod do Národného jadrového fondu

0,003000
200 000,00
600,00

Straty pri disribúcii Cena
od URSO

Služby v prenosovej
sústave Cena od URSO

IČO (Rodné číslo):
IČ DPH (DIČ):

Tarifa

Spracoval:

Množstvo

Tarifa
Množstvo

0,009488
0,009488
6,164300
0,000000
120 000,00
80 000,00
12
0
kWh

0,003131

Jaroslav Kollár

Oproti cenám pre rok 2010, ktoré
sú aj červeno zvýraznené v cenníku
cien pre domácnosti, predpokladáme
mierny pokles ceny systémových služieb a výrazný nárast ceny za prevádzkovanie systému. Toto zvýšenie sa
dotkne všetkých odberateľov elektriny
v SR, a to vrátane domácností.

Vysvetlenie kalkulačného listu
Obdobie

KZL1111
2011

Fakturačné obdobie

Mesiac

Beethovenova 5/1810

Počet mesačných záloh

1

PALIVO s.r.o.

Vrbová cesta 333/111

921 01 Piešťany

Údaje o Vás o nás,
o fakturačnom období
a číslovanie dokladu

fakturácia@magnaea.sk

11 111 111
SK5555555

Výpočet finančných záloh na dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby
Vrbová cesta 111, 921 01 Piešťany
24ZZS8224730000U
na adrese
, ktorého EIC kód je
vn
ZSE-D na napäťovej úrovni
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy
x
ZSED-X2
Vašou sadzbou pre distribúciu je
Typ Vášho odberu je
Číslo odberného miesta
Číslo miesta spotreby:
Maximálna rezervovaná kapacita
Spotreba za rok 2009
412 209
120 kW
Rezervovaná kapacita
Spotreba za rok 2010
153 646
70 kW
Veľkosť ističa
Predpokladaná spotreba na rok 2011
200 000
x

0,079000
120 000
kWh

Cena

9 480,00

0,001320
200 000
kWh

264,00

0,064000
80 000
kWh

14 864,00

5 120,00

Cena

1 138,56

11 481,81

Predpokladaná ročná priemerná cena 1 kWh bez DPH
DPH 19 %
Cena za 1 kWh celkom
0,13
0,02
0,15

Ročný predpoklad dodávky v EUR

30 637,52

Údaje o odbernom mieste,
rezervovanej kapacite
a histórii spotreby

Údaje o cenách a množstvách silovej elektriny
- v prvom riadku cena jednotarifovej dodávky, alebo cena vysokého tarifu
pri dvojtarifovej dodávke, v druhom riadku spotrebná daň s elektriny, v 3. riadku
cena nízkeho tarifu pri dvojtarifovej dodávke. Ceny sú vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku.a histórii spotreby

kWh

759,04

mes.

5 178,01

mes.

0,00

200 000,00
kWh

626,20

0,009600
200 000,00
kWh

1 920,00
Za systémové služby v Eur/kWh je platbou prevádzkovateľovi prenosovej
sústavy za prenos a dispečerske riadenie elektrizačnej sústavy

0,006300
200 000,00
kWh

1 260,00
Sadzba v Eur za kWh, ktorou prispievame na podporu obnoviteľných zdrojov,
na podporu slovenského baníctva a pod.

Variabilná zložka ceny distribúcie v Eur za 1 kWh - v prvom riadku cena
jednotarifovej dodávky, alebo vysokého tarifu pri dvojtarifovej dodávke,
v druhom riadku cena nízkeho tarifu pri dvojtarifovej dodávke.
Fixná zložka ceny distribúcie v Eur za 1 mesiac
- v prvom riadku cena za 1 kW rezervovanej kapacity, v druhom riadku
cena rezervovanej kapacity podľa hodnoty ističa v A.

Sadzba za straty elektriny pri jej distribúcii
- za fyzikálne straty, ale aj napr. za straty krádežou - pozri „Právnik vysvetľuje“

Sadzba v Eur za odberné miesto a mesiac - platí sa len u domácností

Príspevok do Národného jadrového fondu - pozri „Právnik vysvetľuje“

Priemerná cena za 1 kWh, bez DPH, DPH a celková priemerná cena s DPH

Predpokladaný náklad na nákup elektriny za celý rok

Výpočet mesačných záloch podľa zmluvy.

Odvod na úhradu
historického dlhu
Mgr. Silvia Cuľbová
JUDr. Martin Cuľba
Do koncovej ceny elektrickej energie
sa od 1. januára 2011 bude započítavať
aj odvod pre Národný jadrový fond
na krytie nákladov tzv. historického
deficitu záverečnej časti jadrovej energetiky.
Počas životnosti a prevádzkovania jadrových elektrární mali byť naakumulované prostriedky na krytie nákladov
zneškodňovania rádioaktívnych odpadov z jadrovoenergetických zariadení, k čomu však nedošlo. Faktické
riešenie tohto problému sa začalo
v roku 1994, kedy bolo prijaté uznesenie vlády č. 190/1994. V tomto
uznesení vláda súhlasila s koncepciou
zneškodňovania rádioaktívnych odpadov z jadrovoenergetických zariadení a ostatných pracovísk so zdrojmi
ionizujúceho žiarenia. Jej súčasťou
boli, okrem iného, odhady deficitu
finančných prostriedkov na zneškodňovanie rádioaktívnych odpadov.
V tom období išlo teda o deficit vytvorený z výpadkov zdrojov počas
prevádzkovania jadrových elektrární
k 31. 12. 1994. Uvedená koncepcia
priniesla návrh spôsobu riešenia tohto
dlhu. Týmto riešením mali byť platby
zo štátneho rozpočtu.
Napriek tejto koncepcii, a napriek
ekonomickým úvahám o spôsobe fungovania príslušného fondu na štátnej
úrovni, bol v roku 1994 prijatý zákon,
ktorý stanovil príspevok zo štátneho
rozpočtu, len ako jeden zo zdrojov
fondu. Dôsledkom toho výška príspevkov zo štátneho rozpočtu bola taká
nízka, že historický dlh ani zďaleka číselne a systémovo nepokrývala.
Takto sa riešenie problému odsúvalo
do budúcnosti, vďaka čomu dnes môžeme tento dlh nazvať aj ako tzv. his-

torický dlh. Tento historický dlh predstavujú náklady, ako napríklad:
1. náklady súvisiace s vyraďovaním
jadrovej elektrárne A1 z prevádzky,
2. pomerná časť nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1
z prevádzky,
3. všetky náklady na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom
z jadrovej elektrárne V1,
4. pomerná časť nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne V2
z prevádzky,
5. pomerná časť nákladov na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom z jadrovej elektrárne V2,
Zásadný problém je v tom, že tento
historický dlh nevznikol ako výpadok
zdrojov len k 31. 12. 1994, ale narastal
ďalej. Chýbalo zadefinovanie spôsobu
získania finančných prostriedkov.

Riešenie tohto problému priniesol
v podstate zákon o jadrovom fonde,
ktorým je: zákon č. 238/2006 Z. z. o
Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na
nakladanie s vyhoretým jadrovým

ä

palivom a rádioaktívnymi odpadmi
(zákon o jadrovom fonde) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Výška historického dlhu bola určená ku dňu účinnosti tohto zákona
č. 238/2006 Z. z. Tento zákon tiež
ustanovil, že ťarcha tohto historického
dlhu sa v konečnom dôsledku prenesie na spotrebiteľov elektriny.
Podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona
č. 238/2006 Z. z. je zdrojom jadrového fondu odvod, ktorý je vyberaný
prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej
sústavy. Odvod je súčasťou ceny dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny. Odvod mal teda kryť
úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe
zdrojov určených na krytie nákladov
súvisiacich s etapou nazývanou ako
záverečná časť jadrovej energetiky.
Žiada sa zdôrazniť, že „...odvod mal
kryť úhradu dlhu...“. Podľa ustanovenia § 7 ods. 5 citovaného zákona
o jadrovom fonde mala podrobnosti
o spôsobe výberu odvodu, vedení
jeho evidencie a lehotách jeho úhrady
na účet Národného jadrového fondu,
za povinnosť ustanoviť vláda svojim
nariadením. Inými slovami, bolo teda
potrebné vydať predpis na vykonanie
uvedeného ustanovenia § 7 ods. 5 citovaného zákona o jadrovom fonde.
Takéto nariadenie však bolo prijaté
až v roku 2010.
Návrh
zmieneného
nariadenia
k úprave podrobnosti o výške odvodu
z dodanej elektriny koncovým odberateľom a o spôsobe jeho výberu pre
Národný jadrový fond pripravilo Ministerstvo hospodárstva a výstavby
Slovenskej republiky (na základe ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b) a tiež § 7
ods. 4, ods. 5 a ods. 6 zákona o jadro

kladov záverečnej časti jadrovej energetiky. Prijaté nariadenie vlády určuje
výšku odvodu na krytie dlhu ako súčin
(1) efektívnej sadzby na krytie dlhu
za príslušný rok a (2) množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom
elektriny. Uvedené nariadenie vlády
ustanovilo výšku efektívnej sadzby na
rok 2011 sumou vo výške 3,00 eur/
MWh elektriny dodanej koncovým
odberateľom.

Čo z toho vyplýva?
vom fonde, tzn. zákona č. 238/2006
Z. z. v znení neskorších predpisov).
Tento predpis bol po schválení jeho
konečného znenia vyhlásený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako
Nariadenie vlády č. 426/2010 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o výške odvodu z dodanej elektriny
koncovým odberateľom a spôsobe
jeho výberu pre Národný jadrový fond
na vyraďovanie jadrových zariadení
a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

Uvedené nariadenie nadobudne účinnosť od 1. januára 2010. Ako vykonávací predpis k zákonu č. 238/2006 Z. z.
(o jadrovom fonde) v znení neskorších
predpisov, ustanovuje podrobnosti
o výške odvodu z dodanej elektriny
koncovým odberateľom a spôsob jeho
výberu na Národný jadrový fond na
vyraďovanie jadrových zariadení a na
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
Ako už bolo uvedené, odvod do Národného jadrového fondu je určený na
vyrovnanie deficitu, ktorý vznikol pri
tvorbe zdrojov určených na krytie ná-

Na základe uvedeného nariadenia vlády každý koncový odberateľ v roku
2011 zaplatí za dodaný jeden MWh
elektriny sumu určenú na úhradu tzv.
historického dlhu. Pre rok 2011 je táto
suma stanovená vo výške 3,- eur/MWh.
Sumu bude účtovať subjekt, ktorý
elektrickú energiu dodáva.
Ten túto sumu v plnej výške ďalej uhradí
v prospech Národného jadrového fondu prostredníctvom prevádzkovateľa
sústavy.
Uvedená suma 3,- eur nie je konečná. Táto sa bude každoročne k 1. júlu
meniť o koeficient jadrovej inflácie za
predchádzajúci rok. Koeficient ustanovuje Štatistický úrad SR.

Príklad:
Za rok koncový odberateľ spotrebuje 125 MWh.
Pri efektívne sadzbe vo výške 3,- eur, teda ešte bez navýšenia o koeficient jadrovej inflácie
za predchádzajúci rok, koncový odberateľ zaplatí dodávateľovi elektriny
okrem hodnoty dodanej elektriny tiež aj sumu vo výške:

{125 MWH} x {3,- eur } = {375,- eur}
Uvedenú sumu 375,- eur dodávateľ elektriny si neponecháva,
ale táto suma sa odvádza ďalej až ku konečnému „adresátovi“,
ktorým je Národný jadrový fond.

POZOR!
Uvedená suma 375,- eur sa uhrádza popri sume
za dodaných 125 MWh elektriny!

Veselé Vianoce

Za čo a ako platíte
Aby všetci naši odberatelia čo najviac rozumeli mnohým
číslam o cenách, ktorými nás Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví „obveseľuje“ každý rok, zasielame Vám začiatkom
roka tzv. Kalkulačný list. Kalkulačný list je rekapituláciou
Vašich predpokladaných ročných nákladov na nákup elektriny v cenách, ktoré stanovilo URSO pre príslušný rok.
Aby ste mu lepšie rozumeli, uverejňujeme vzor takéhoto
listu aj s vysvetlením, čo sa v jednotlivých položkách skrýva.
Štruktúru celkovej ceny Vám predstavujeme na vzorovom kalkulačnom liste, ktorý od nás obdržia firmy v prvých januárových dňoch a domácnosti na prelome januára
a februára 2011. Výsledkom kalkulačného listu je Vaša mesačná záloha. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu ju potrebujete meniť, kontaktujte nás na fakturacia@magnaea.sk,
alebo na 033/7720733. Vysvetlenie kalkulačného listu
nájdete na strane 4.
Za všetko sa platí, a aj my Vám svoje služby poskytujeme
za úhradu. Možnosť platby u nás máte:

1. Prevodom na účet 2622738682/1100
2. Pravidelným príkazom vo Vašej banke k prevodu
na náš účet

3. Poštovou poukážkou – poukážky Vám radi zašleme,
ak si ich vyžiadate na tel. čísle 033/7720733 alebo
mailom na magna@magnaea.sk
4. Inkasom z Vášho účtu, ak nám k tomuto udelíte
vo Vašej banke súhlas a informujete nás o tom.
U všetkých spôsobov platby Vás žiadame, aby ste uvádzali
správny variabilný symbol. Uľahčíte nám tým prácu a hlavne predídete prípadným nedorozumeniam.
U domácností sme pre rok 2010 sme zaviedli výšku záloh
na 13 mesiacov, t.j. aj pre január ďalšieho roku.
Toto sa osvedčilo, a naše kolegyne, ktoré vystavujú doklady, majú krajšie Vianoce. Nové kalkulačné listy dostanete
až v priebehu mesiaca január a výška platby sa zmení až
vo februári. Platba v januári sa nemení a je taká ako v roku
2010. Nezabudnite si preto zmeniť príkazy v banke, až keď
od nás dostanete nový kalkulačný list.

Reklamný priestor pre jedného z Vás

p re n á jo m k o n fe re n č nej miest nost i

zd a rma *

p on u ka p l at í p re p o d u j a ti a rea l i z o van é o d 1 . 11. 2010 d o 31. 3. 2011
* p l at í p r i r ez ervá c i i m i n i m á l n e 5 0 i z i e b
p r i r ezer v ác i i m i n i m á l n e 1 0 i z i e b z í sk a te k o nf e r e nč nú m ie s t no s ť s 50% z ľ a v o u
p r e or gan i záto ra m al ý d a rč e k ! ( p ri rez e rva c i i , p r o s ím , uv e ď t e he s lo “ M A G N A ” )
Chopin Airporthotel Bratislava, Galvaniho ul. 28, SK-821 04 Bratislava, Tel.: +421 2 322 99 - 100, Emal: info@chopinhotel.sk, www.chopinhotel.sk

