
CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.*** na úrovni NN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.
v zmysle nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z.z. 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Jednotarif (DMP1) C – 0,0678xAf * 0,0814xAf * 0,3103 0,3724 59,2700 71,1240 10,9150 13,098 15,9000 19,08 6,2976 7,55712 3,2700 3,924 1,32 1,5000 1,8000 90,6463 108,7756

Jednotarif (DMP2) C2 – 0,1186xAf * 0,1423xAf * 0,5428 0,6514 53,2300 63,8760 10,9150 13,098 15,9000 19,08 6,2976 7,55712 3,2700 3,924 1,32 1,5000 1,8000 90,6463 108,7756

Jednotarif (DMP3) C3 – 0,3853xAf * 0,4624xAf * 1,7634 2,1161 37,9100 45,4920 10,9150 13,098 15,9000 19,08 6,2976 7,55712 3,2700 3,924 1,32 1,5000 1,8000 90,6463 108,7756

Dvojtarif (DMP4) C4 min 8 hod. 0,1620xAf * 0,1944xAf * 0,7414 0,8897 63,0100 75,6120 5,5000 6,6000 10,9150 13,098 15,9000 19,08 6,2976 7,55712 3,2700 3,924 1,32 1,5000 1,8000 95,4641 114,5569 55,3983 66,4780

Dvojtarif (DMP5) C5 min 8 hod. 0,2443xAf * 0,2932xAf * 1,1181 1,3417 55,4700 66,5640 5,5000 6,6000 10,9150 13,098 15,9000 19,08 6,2976 7,55712 3,2700 3,924 1,32 1,5000 1,8000 95,4641 114,5569 55,3983 66,4780

Dvojtarif (DMP6) C6 min 8 hod. 0,4159xAf * 0,4991xAf * 1,9034 2,2841 40,9200 49,1040 5,5000 6,6000 10,9150 13,098 15,9000 19,08 6,2976 7,55712 3,2700 3,924 1,32 1,5000 1,8000 95,4641 114,5569 55,3983 66,4780

Vykurovanie (DMP7, DMP8) C7, C8 min. 20 hod. resp. 22 hod. 0,4161xAf * 0,4993xAf * 1,9043 2,2852 68,4200 82,1040 12,3600 14,8320 10,9150 13,098 15,9000 19,08 6,2976 7,55712 3,2700 3,924 1,32 1,5000 1,8000 99,0457 118,8549 53,2914 63,9496

Verejné osvetlenie (DMP10) C10 – 0,0614xAf * 0,0737xAf * 0,2810 0,3372 37,3800 44,8560 10,9150 13,098 15,9000 19,08 6,2976 7,55712 3,2700 3,924 1,32 1,5000 1,8000 43,4593 52,1511

Cenník je účinný od 1. 1. 2023

Jednotarif je produkt s jednoduchším výpočtom ceny za elektrinu. Je vhodný najmä pre odberné miesta so spotrebou elektriny hlavne v pracovných dňoch, v pracovnom čase.

Vykurovanie je dvojtarifný produkt s platnosťou nízkeho tarifu minimálne 20 hodín denne. Podmienkou pre priznanie tohto produktu je dvojtarifné meranie. Presný čas platnosti 

a dobu trvania nízkeho tarifu udáva príslušný PDS. Vhodný pre odberné miesta, kde je tepelné čerpadlo, akumulačné alebo priamovýhrevné vykurovanie, v kombinácii s výhrevom TUV. bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Jednotarif C1 1,5 + podľa ističa 1,8 + podľa ističa 187,6189 225,1427

Verejné osvetlenie je jednotarifný produkt pre verejné osvetlenie. Podmienkou priznania produktu je odberné miesto len s elektrickými svetelnými spotrebičmi, ktorých čas zapnutia Jednotarif C2 1,5 + podľa ističa 1,8 + podľa ističa 181,5789 217,8947

 a vypnutia je závislý od slnečného kalendára a slúži len na osvetľovanie verejných priestranstiev. Táto tarifa sa uplatňuje len na distribučnom území SSE-D. Jednotarif C3 1,5 + podľa ističa 1,8 + podľa ističa 166,2589 199,5107

Dvojtarif C4 1,5 + podľa ističa 1,8 + podľa ističa 196,1767 235,4120 98,6009 118,3211

Dvojtarif C5 1,5 + podľa ističa 1,8 + podľa ističa 188,6367 226,3640 98,6009 118,3211

Poznámky a vysvetlivky: Podmienkou pre výber príslušného produktu je priznaná zodpovedajúca distribučná sadzba. Cenník už obsahuje ceny za služby obchodníka. Ceny za regulované Dvojtarif C6 1,5 + podľa ističa 1,8 + podľa ističa 174,0867 208,9040 98,6009 118,3211

platby sú platné podľa príslušných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú stanovené aj podmienky pre priznanie distribučných sadzieb (www.urso.gov.sk) Vykurovanie C7 1,5 + podľa ističa 1,8 + podľa ističa 205,1683 246,2020 103,3540 124,0248

Verejné osvetlenie C10 1,5 + podľa ističa 1,8 + podľa ističa 118,5419 142,2502

OM - odberné miesto •  VT - vysoká tarifa • NT - nízka tarifa • MWh - megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh) • PDS – prevádzkovateľ distribučnej sústavy

TUV - teplá úžitková voda 

* Výsledná cena fixnej zložky distribúcie za mesiac  je súčinom amperickej hodnoty ističa, počtu fáz a tejto cenníkovej ceny. Napríklad pri ističi 3x25A je hodnota Af 75.

 **Ak dojednaná hodnota rezerovovanej kapacity (v prípade intervalového merania profilu) nezodpovedná hodnote ističa, uplatňuje sa Tarifa za prístup do distribučnej sústavy ocenená v jednotkách EUR/kW.

Spotrebná

daň

(EUR/MWh)

*** odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 3, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu, alebo na prevádzku bytového 

domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu, ALEBO skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou 

úžitkovou vodou,

Fixná mesačná platba (EUR/mes/OM) Vysoká tarifa (EUR/MWh) Nízka tarifa (EUR/MWh)

KONEČNÁ CENATarifa 

dodávky

elektriny

Dvojtarif je produkt s platnosťou nízkeho tarifu maximálne 8 hodín v pondelok až piatok a cez víkendy nepretržite. Časy platnosti a samotnú dobu trvania určuje PDS.

Vhodný najmä pre odberné miesta, ktoré využívajú elektrinu aj v dobe nízkeho tarifu (mimo pracovných hodín), napr. na výrobu TUV. Distribučná 
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