
 

Príloha č. 3 - Vzor výpočtu indexácie ceny za distribúciu 
 
Parametre  výpočtu ceny  za distribúciu elektriny za všetky odberné miesta,  
ktoré sú predmetom KZ pre rok n+1  

Výpočet priemernej ceny na jednotku distribuovanej elektriny rok n+1 

Názov položky Jednotka Cena na  jednotku Množstvo 
Náklad na 
distribúciu 
elektriny 

Distribučné a sieťové poplatky 

Tarifa za distribúciu EUR/kWh    

Tarifa za straty pri distribúcii EUR/kWh    

Platba za istič* EUR/A/mes   súčet všetkých OM (A) 

Tarifa za prevádzkovanie systému EUR/kWh    

Tarifa za systémové služby EUR/kWh    

Odvod do jadrového fondu EUR/kWh    

Poplatok za spracovanie OM 

Poplatok za spracovanie OM EUR/mes. 
  

Cena za distribúciu elektriny na jednotku distribuovanej elektriny v roku n+1 ( €/kWh) 
určená ako vážený priemer za všetky odberné miesta 

CDISn+1 

Výpočet priemernej ceny na jednotku distribuovanej elektriny rok n 

Názov položky Jednotka Cena na  jednotku Množstvo 
Náklad na 
distribúciu 
elektriny 

Distribučné  a sieťové poplatky 

Tarifa za distribúciu  EUR/kWh 0,025623  

Tarifa za straty pri distribúcii EUR/kWh 0,008278  

Platba za istič* EUR/A/mes 0,2202 súčet všetkých OM (A) 

Tarifa za prevádzkovanie systému EUR/kWh 0,02182  

Tarifa za systémové služby EUR/kWh 0,0077  

Odvod do jadrového fondu EUR/kWh 0,00321  

Poplatok za spracovanie OM 

Poplatok za spracovanie OM EUR/mes. 2 
 

Cena za distribúciu elektriny na jednotku distribuovanej elektriny v roku n ( €/kWh) určená 
ako vážený priemer za všetky odberné miesta 

CDIS n 

* platba za istič zahŕňa súčet hodnoty ističov za všetky OM spolu (A) 
 

   
Indexácia ceny za distribúciu 

Pomer  váženým priemerom cien za distribúciu elektriny   
CDISn+1/CDISn



Plán Riadnej údržby osvetľovacej sústavy v obci Kráľovičove Kračany 

Príloha č.2 koncesnej zmluvy 

 

Riadna údržba: Vykonanie pravidelných operácií zameraných na zabezpečenie správneho fungovania 

Osvetľovacieho telesa alebo ktoréhokoľvek jeho komponentu, jeho údržbu, opravu, vrátane bežného 

opotrebenia, ktoré sú následkami jeho bežného opotrebenia, používania a/alebo straty obvyklej 

životnosti. Patrí sem najmä výmena špecifických súčiastok, pre ktoré sa predpokladá pravidelná 

výmena ako svetelné zdroje, poistky a pod. Súčasťou Riadnej údržby nie je správa a údržba oporného 

stĺpu a/alebo nosnej časti Zariadenia, ak sa strany v jednotlivom prípade  písomne nedohodnú inak.  

Koncesionár začne vykonávať každý zásah riadnej údržby v požadovanom čase uvedenom v tabuľke 

č.1 od oznámenia Miestnej správy alebo jej poradcov podľa bodu 8.1. koncesnej zmluvy. Takúto 

údržbu treba uskutočňovať nepretržite a plynulo až do úplného ukončenia:  

VEREJNÉ OSVETĽOVACIE TELESÁ Požadovaný čas 

Izolovaná svetelná jednotka 72 hodín 

Tri za sebou nasledujúce svetelné jednotky 48 hodín 

Všeobecné lokálne poškodenie ohrozujúce osvetlenie jednej alebo viacerých ulíc 12 hodín 

 

V prípade, že koncesionár nedodrží zásah v požadovanom čase uvedenom v tabuľke č.1 môže 

obstarávateľ uplatniť právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za každý deň omeškania. 

 

 

V Bratislave   dňa: 12.09.2016 

 


