STANOVENIE PRIPOJOVACIEHO POPLATKU ŽIADATEĽA

o pripojenie alebo výrobcu elektriny do distribučnej sústavy
na napäťovej úrovni VN

Ak žiadate o pripojenie do distribučnej sústavy, pri ktorom je potrebné vybudovať vysokonapäťové (VN) prívodné
vedenie a trafostanicu ako nový zdroj elektriny, vtedy ste v pozícii žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete na
napäťovej úrovni VN.
Výšku pripojovacieho poplatku pri pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni VN upravuje vyhláška
č. 18/2017 zo dňa 8. februára 2017 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení neskorších predpisov.
Výška pripojovacieho poplatku pri pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni VN (od 1 kV do 52 kV)
alebo pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity sa vypočíta podľa nasledovného vzorca

CP = (NVN / PD) * PMRK * k

kde:
CP

pripojovací poplatok (EUR)

NVN

celkové náklady PDS (EUR) súvisiace s pripojením žiadateľov na napäťovej úrovni VN v roku t-1

PD

celkový disponibilný výkon v kW vytvorený nevyhnutnými úpravami EZ v sústave PDS na základe
žiadostí žiadateľov o pripojenie na napäťovej úrovni VN do distribučnej sústavy v roku t-1

PMRK

maximálna rezervovaná kapacita žiadateľa o pripojenie (kW)

k

koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa o pripojenie; ak je žiadateľom o pripojenie odberateľ elektriny,
hodnota koeficientu k = 0,5; ak je žiadateľom výrobca elektriny hodnota koeficientu k = 1,0; ak je
žiadateľom výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov, hodnota koeficientu k = 0,98, ak je žiadateľom
výrobca elektriny pripojený cez jestvujúce odberné miesto, hodnota koeficientu k = 0,5, pričom členy
vzorca (NVN / P D) * k tvoria tzv. „ZNÁMKU“, ktorej výška v zmysle vyššie uvedených pravidiel je na rok
2020:
- pre odberateľa elektriny 57,90 EUR/kW bez DPH
Potom upravený vzorec na výpočet výšky pripojovacieho poplatku je
CP = 57,90 EUR/kW * PMRK bez DPH.
- pre výrobcu elektriny 115,79 EUR/kW bez DPH
Potom upravený vzorec na výpočet výšky pripojovacieho poplatku je
CP = 115,79 EUR/kW * PMRK bez DPH.
- pre výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov 113,48 EUR/kW bez DPH
Potom upravený vzorec na výpočet výšky pripojovacieho poplatku je
CP = 113,48 EUR/kW * PMRK bez DPH.
- pre výrobcu elektriny a výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, alebo kombinovanou
výrobou pripojeného cez jestvujúce odberné miesto 57,90 EUR/kW bez DPH.
- pre výrobcu elektriny pripojeného cez jestvujúce odberné miesto 115,79 EUR/kW bez DPH.
- pre výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov pripojeného cez jestvujúce odberné miesto
113,48 /kW bez DPH.

ZVÝŠENIE MAXIMÁLNEJ REZERVOVANEJ KAPACITY PRIPOJENIA
Ak sa zvýši maximálna rezervovaná kapacita existujúceho odberateľa elektriny, bude hodnota:
PMRK – vypočítaná ako rozdiel požadovanej a pôvodnej maximálne rezervovanej kapacity.
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