Tlačová správa

Ceny VSD v 2021: Nižšie a adresnejšie
Košice 31. december 2020
Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) prichádza s dobrou správou. Drvivá väčšina zákazníkov na jej
vymedzenom distribučnom území by mala zaplatiť za elektrinu v roku 2021 menej, a to aj zásluhou
nižších distribučných poplatkov. VSD v tomto smere pripravila a podala na Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví cenový návrh pre budúci rok, ktorý ráta s týmto pozitívnym vývojom a ÚRSO ho v týchto dňoch
schválil s jednou obmenou. Súčasťou cenníkových zmien od 1. 1. 2021 je aj úprava štruktúry sadzieb pre
domácnosti, ktoré nadštandardne využívajú elektrinu, čo je zároveň základ pre stabilizáciu cien za
distribúciu elektriny aj do budúcna.
Podľa analýzy VSD (a po zohľadnení pozitívneho vývoja ceny elektriny ako komodity) by mala koncová
cena elektriny klesnúť v nasledujúcom roku viac ako 80-tim percentám zákazníkov na území VSD.
Hovoríme jednak o podnikateľskom segmente, ktorý má na Slovensku vyššie, než priemerné ceny
elektriny v Európe, ale takisto o domácnostiach, ktoré platia v porovnaní s európskym priemerom jedny
z najnižších cien. „Zároveň chceme pri domácnostiach nadštandardne využívajúcich elektrinu uplatniť
princíp väčšej adresnosti nákladov, a síce aby každý spotrebiteľ platil len za to, čo naozaj potrebuje a
spotrebuje. Aj pri týchto spotrebiteľských skupinách platí, že väčšine odberných miest koncové ceny
klesnú alebo sa udržia,“ uviedol Jaroslav Hrušč, riaditeľ Sieťového obchodu vo VSD.
Menej ako 3-om percentám domácností, ktoré využívajú elektrinu nadpriemerne, no pritom si
parametre svojho odberného miesta ešte stále neoptimalizovali (ako to vyplýva tiež z analýzy VSD), sme
pripravení pomôcť zmeniť to k lepšiemu. Niekde stačí zmeniť výšku zmluvne dohodnutej rezervovanej
kapacity. Inde je potrebné nahradiť starý, dnes už nepoužívaný, predimenzovaný a z pohľadu
bezpečnosti vyslovene nevhodný vypínací prvok tzv. „čapák“. „Všetkým zákazníkom sme k dispozícii
s odbornou pomocou a až do konca marca 2021 aj s riešeniami na optimalizáciu odberného miesta
priamo u nich doma. Stačí, ak prejavia záujem a skontaktujú sa s nami. Tí, u ktorých evidujeme buď
tzv. čapák, a tiež tých, ktorí majú na základe našej analýzy extrémne predimenzovanú kapacitu,
oslovíme adresne s návodom na riešenie ich situácie. Nasledujúce tri mesiace budú môcť využiť aj
zaujímavú ponuku služieb v našom eShope. Špeciálnou skupinou je sadzba D5, kde sme časovo ešte
benevolentnejší. Na základe žiadosti z URSO sa zmena pre túto tarifu uplatní až od 1. 4. 2021.
Zákazníci v tejto tarife tak získajú dostatok času, aby optimalizovali svoje odberné miesta tak, aby
nový cenník na nich nemal dopad, alebo ho aspoň minimalizovali. To všetko má VSD prichystané, aby
žiadna z pripravovaných zmien nemala negatívny, ale, práve naopak, pozitívny dopad na zákazníkov.
Ako pre rok 2021, tak aj do budúcnosti,“ vysvetlil J. Hrušč.
Cenami na rok 2021 chce VSD uplatniť individuálnejší prístup voči odberateľom a ich energetickým
potrebám. S tým súvisí optimálne rozloženie rezervovanej kapacity sústavy podľa skutočných potrieb
zákazníkov. Práve skutočnosť, že sa vytvorí priestor pre efektívnejšie nakladanie s kapacitou sústavy, dá
zároveň viac možností pre rozvoj e-mobility a budovanie zelenej energetiky bez negatívneho dopadu na
ceny distribúcie elektriny.

Kontakty
Názov spoločnosti: Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • info@vsds.sk
Kontakt pre médiá: Andrea Forbergerová • komunikacia@vsdas.sk

