
72522000008_2022-09-01          Strana 1 z 1 

 

Slovenská energetika, a.s. (ďalej len „SE, a.s.“ alebo „Dodávateľ“ )  
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina | IČO: 46 768 548 | DIČ: 2023629564 | IČ DPH: SK2023629564 | zapísaná v OR OS Žilina, odd.: Sa, vl. č. 10785/L | 
Držiteľ povolenia č. 2013E 0579, 2013P 0212, 2015T 0580 | Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. | IBAN: SK93 1100 0000 0029 2791 3760 
info@sle.sk | www.sle.sk | Zákaznícka linka: 0850 850 500 

 
ŠTRUKTÚRA PRODUKTOV 

Sadzba Charakteristika produktu 

Biznis Mini 
Jednotarifná sadzba Biznis Mini je určená pre zákazníkov s odbernými miestami, ktoré majú najvyššiu spotrebu elektriny počas 
pracovných dní v pracovnom čase. Sadzba dodávky elektriny je určená pre užívateľov distribučnej sústavy C1, C2, C3, C2-X3. 

. C3 
CENA PRODUKTOV 

Sadzba 
Mesačná platba za OM JT - jednotná tarifa 

€ bez DPH €/MWh bez DPH 

Biznis Mini 3,0000 SK_ISOT_BASEm * 1,2200 

. C3    Referenčnou cenou pre nákup na spotovom trhu je cena zverejňovaná organizátorom krátkodobého trhu na Slovensku, ktorým je spoločnosť OKTE a.s., 
Bratislava.  
   Cena dodávky elektriny v režime s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Dodávateľom sa stanoví osobitne pre každý mesiac dodávky elektriny podľa 
vzorca: 
Pdod = SK_ISOT_BASEm * Kn €/MWh 
kde 
Pdod - výsledná predajná cena v €/MWh; 
SK_ISOT_BASEm - aritmetický priemer cien na dennom krátkodobého trhu organizovaného spoločnosťou OKTE, a.s za všetky obchodné hodiny 
(periódy) v kalendárnom mesiaci m, v ktorom sa realizuje dodávka elektriny v €/MWh. Hodnota indexu SK_ISOT_BASEm je zverejňovaná na webovej 
stránke www.okte.sk; 
Kn - koeficient variabilnej zložky ceny v €/MWh; 
   Dodávateľ realizuje výpočet ceny za dodávku elektriny na príslušný mesiac najskôr prvý pracovný deň po skončení príslušného mesiaca. Výsledná cena 
bude dostupná Odberateľovi na faktúre za dodávku elektriny.  
   Ceny dodávky elektriny nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny a ostatné regulované poplatky, spotrebnú daň a odvod do Národného 
jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.  
   Tento cenník dodávky elektriny pre podniky a organizácie pre neregulovaný segment do 500 MWh nadobúda účinnosť od 1.10.2022 a zároveň 
nahrádza pôvodný Cenník za dodávku elektriny pre podniky a organizácie pre neregulovaný segment do 500 MWh účinný od 1.7.2022.  
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