IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO: 00635081 IČ DPH: SK2020458693
OR OS Prešov, Odd. Sro, vl.č. 22658/P
www.ikatrans.sk
e-mail: hodulova@ikatrans.sk
tel.:
00421 52 4515111
mobil: 00421 903253231

CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY
PLATNÝ OD 01.01.2020
Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre odberné alebo odovzdávacie
miesta užívateľov distribučnej sústavy pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia ( ceny sú
uvádzané bez DPH).

Sadzba/Tarifa

Názov Sadzba Popis
Výrobca elektriny
C2
Základná sadzba
X3

C9

Nemeraná spotreba

Tarifa za
distribúciu
Tarifa za
Tarifa za prístup do
elektriny
distribučné
vrátane
distribučnej sústavy
straty
prenosu
elektriny
€/mesiac €/A/mesiac €/kW/mesiac
(€/kWh)
(€/kWh)
x
x
1,0342
x
x
x
0,6807
x
0,0327
0,008771
0,9063 €/10W/mesiac alebo 0,9063 € za odberné
x
miesto/mesiac
Platba za
jedno
odberné
miesto

Dočasný odber nn
35,0000
1,8750
x
0,0208
0,008771
(Adapt nn)
Tarify platia pre trojfázový istič. Pre výpočet poplatkov za jednofázový istič je uvažovaná jedna tretina
ampérickej hodnoty trojfázového ističa, takže napr. poplatok za istič 1x30A je rovný poplatku za istič
3x10A
C11

Ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny pre zraniteľných
odberateľov elektriny - malé podniky ( ceny sú bez DPH)

DMP1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny.
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
b) z ceny za elektrinu

0,7500 €/mesiac,
64,8410 €/MWh.

Ostatné tarify fakturované prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ceny sú bez
DPH):
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, vydal pre regulovaný subjekt OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09
Bratislava, Rozhodnutie č. 0252/2020/E zo dňa 20.12.2019 v ktorom zverejnil výšku nasledujúcich taríf
platných od 01.01.2020:
- Tarifa za systémové služby (TSS) = 6,2121 €/MWh
- Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) = 23,6210 €/MWh

Uvedené ceny nezahŕňajú:
- Poplatok do národného jadrového fondu
- Daň z pridanej hodnoty

Tieto položky sú fakturované podľa platných právnych predpisov.

