
Cenník

regulovanej dodávky elektriny pre malé 
podniky pripojené do distribučnej sústavy 
SSE – Distribúcia, a. s.

Platný od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
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Vážený zákazník, 

v tejto publikácii nájdete cenník regulovanej dodávky elektriny spoločnosti Stredoslovenská 
energetika, a. s. (ďalej len „SSE“), pre oprávnených odberateľov - malé podniky na rok 
2011, schválený Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) 
č. 0064/2011/E zo dňa 1. 12. 2010.

Sadzby a podmienky regulovanej dodávky elektriny pre malé podniky uvedené v tomto cen-
níku majú platnosť od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 a sú určené pre regulovanú činnosť dodávka 
elektriny pre malé podniky, ktorú vykonáva SSE ako dodávateľ elektriny.

1. Sadzby a ceny za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2011 sú priznané odbera-
teľom, ktorých spotreba na všetkých odberných miestach na vymedzenom území pre-
vádzkovateľa distribučnej sústavy v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 bola najviac 
30 MWh, a ktorým SSE dodáva elektrinu na základe štandardných zmlúv o dodávke 
a distribúcii elektriny. Odberatelia bez histórie spotreby elektriny za rok 2009 nie sú po-
važovaní za malé podniky na účely priznania sadzieb za dodávku elektriny pre malé 
podniky.

2. Pôvodné sadzby (produkty) pre odberateľov zaradených medzi malé podniky sa menia 
a nahrádzajú novými sadzbami (produktmi).
V cenníku je stanovený sortiment 6 rôznych sadzieb (produktov): 
a) jednopásmová sadzba,
b) dvojpásmová sadzba s trvaním nízkej tarify 8 hodín, 
c) dvojpásmová sadzba dodávky pre zákazníkov s prevažujúcou spotrebou v nočných 

hodinách, ako je napr. akumulačné elektrické vykurovanie,
d) dvojpásmová sadzba dodávky pre zákazníkov využívajúcich priamovýhrevné 

vykurovanie, 
e) jednopásmová sadzba dodávky pre verejné pouličné osvetlenie a 
f ) špecifická sadzba dodávky pre zariadenia s nemeraným odberom.

Z dôvodu prehľadnosti sú v cenníku uvedené aj hlavné zložky regulovaných cien a poplat-
kov za distribúciu elektriny prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika 
– Distribúcia, a. s.

Bližšie informácie o našich službách nájdete na webovej stránke www.sse.sk v sekcii 
Podnikatelia a organizácie. V prípade záujmu je Vám takisto k dispozícii náš špecializovaný 
tím Zákazníckych služieb (tel.: 0850 123 555), alebo pracovníci Zákazníckych centier, ktorí 
Vám radi pomôžu vyriešiť všetky otázky týkajúce sa Vášho zmluvného vzťahu.

Vážime si dôveru, ktorú nám prejavujete a aj v roku 2011 Vám prinesieme služby zamerané 
na efektívne využívanie elektriny, energetické poradenstvo a pohodlnejšiu komunikáciu pri 
riešení Vašich požiadaviek.

SSE - Energia pre Váš biznis
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Cenník regulovanej dodávky spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. na rok 2011 pre 
malé podniky, schválený Rozhodnutím ÚRSO číslo 0064/2011/E, zo dňa 1. 12. 2010 (ďalej len 
„Rozhodnutie“). 

I. Štruktúra sadzieb (produktov) dodávky elektriny

Sadzby podľa Rozhodnutia platia pre odberné miesta malého podniku uvedené 
v Štandardných zmluvách účinných k 31. 12. 2010, pri ktorých došlo na základe súhlasu malé-
ho podniku od 1. 1. 2011 k nahradeniu pôvodnej sadzby – produktu uvedeného v Štandardnej 
zmluve, novou sadzbou nasledovne:

 

Pôvodná sadzba (produkt) 
k 31. 12. 2009

Nová sadzba (produkt ) 
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Charakteristika (sadzby) produktu

Jednopásmové produkty

Aktiv 24, R Aktiv 24 DMP1 Jednopásmová sadzba

Dvojpásmové produkty

Klasik 8, R Klasik 8 DMP4
Dvojpásmová sadzba s platnosťou nízkej 

tarify 8 hodín

Aku 8, R Aku 8 DMP6
Akumulačné vykurovanie (dvojpásmová 

sadzba s platnosťou nízkej tarify 8 hodín)

Komfort 20, R Komfort 20 DMP7

Priamovýhrevné vykurovanie 

(dvojpásmová sadzba s platnosťou nízkej 

tarify 20 hodín)

Špecifické produkty

Panoramik, R Panoramik DMP10 
Sadzba je určená výlučne pre verejné 

osvetlenie 

Element, R Element  DMP9
Sadzba je určená výlučne pre nemerané 

odbery elektriny

Malý podnik prejavuje súhlas so zmenou alebo zachovaním sadzby akceptovaním dohody 
o zálohových platbách na rok 2011.

II. Prehľad cien dodávky elektriny na rok 2011 pre malé podniky

Sadzby a ceny regulovanej dodávky elektriny pre malé podniky na rok 2011 sa v súlade 
s Rozhodnutím pridelia malému podniku, ktorého spotreba elektriny v roku 2009 za všet-
ky jeho odberné miesta pripojené do distribučnej sústavy príslušného prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy bola najviac 30 MWh, a na ktoré sa vzťahujú štandardné zmluvy o po-
skytovaní univerzálnej služby, uzatvorené medzi SSE a malým podnikom, ktoré sú platné 
a účinné aj po 31. 12. 2010.
Odberatelia bez histórie spotreby elektriny za rok 2009 nie sú považovaní za malé podniky na 
účely priznania sadzieb za dodávku elektriny pre malé podniky.
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Sadzba (produkt)
Mesačná platba (EUR/mesiac/OM) Cena za elektrinu(EUR/MWh)

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Jednopásmové produkty

DMP1 0,7000 0,8400 71,1700 85,4040

Dvojpásmové produkty

DMP4 0,7000 0,8400
VT 75,7700 90,9240

NT 43,6700 52,4040

DMP6 0,7000 0,8400
VT 78,2700 93,9240

NT 41,1700 49,4040

DMP7 0,7000 0,8400
VT 89,6700 107,6040

NT 67,5700 81,0840

Špecifické produkty

DMP10 0,7000 0,8400 51,3700 61,6440

DMP9 0,7000 0,8400 - -

Ceny dodávky elektriny nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny a ostatné regulova-
né poplatky a spotrebnú daň.

III. Sadzby, ceny a podmienky dodávky elektriny pre malé 
podniky 

1.Sadzba DMP1 

DMP1 EUR bez DPH EUR s DPH

Mesačná platba - OM/mesiac 0,7000 0,8400

MWh 71,1700 85,4040

Jednopásmová sadzba je určená pre odberateľa elektriny bez rozlíšenia pásma platnosti nízkej 
tarify a pásma platnosti vysokej tarify.

2. Sadzba DMP4

DMP4 EUR bez DPH EUR s DPH

Mesačná platba – OM/mesiac 0,7000 0,8400

Vysoké pásmo – VT 75,7700  90,9240

Nízke pásmo – NT 43,6700 52,4040

Nízke pásmo (NT), poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy denne minimálne osem hodín. 
Časové vymedzenie NT nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov elektriny a jednotlivé dni 
a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. V priebehu dňa môže prevádzkovateľ distribučnej sústa-
vy dobu platnosti NT operatívne meniť.
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3. Sadzba DMP6 

DMP6 EUR bez DPH EUR s DPH

Mesačná platba – OM/mesiac 0,7000 0,8400

Vysoká tarifa – VT 78,2700 93,9240

Nízka tarifa – NT 41,1700 49,4040

Nízke pásmo (NT) poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy denne minimálne osem hodín, 
sadzba je vhodná pre odberné miesta s vysokým podielom spotreby elektriny v pásme platnos-
ti NT, napr. pre odberné miesta s akumulačným elektrickým vykurovaním. Časové vymedzenie 
NT nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov elektriny a jednotlivé dni a nemusí byť ani v sú-
vislej dĺžke trvania. V priebehu dňa môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy dobu platnosti NT 
operatívne meniť. Odberateľ elektriny je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických aku-
mulačných spotrebičov v dobách platnosti vysokej tarify (VT).

4. Sadzba DMP7 

DMP7 EUR bez DPH EUR s DPH

Mesačná platba – OM/mesiac 0,7000 0,8400

Vysoká tarifa – VT 89,6700 107,6040 

Nízka tarifa – NT 67,5700 81,0840

Nízke pásmo (NT) poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy minimálne 20 hodín denne, 
doba platnosti NT je riadená prevádzkovateľom distribučnej sústavy s ohľadom na priebeh den-
ného diagramu zaťaženia elektrizačnej sústavy. Doba platnosti VT je maximálne 4 hodiny denne 
a prestávky medzi dobou platnosti VT nemajú byť kratšie ako jedna hodina.

5. Sadzba DMP10

DMP10 EUR bez DPH  EUR s DPH 

Mesačná platba – OM/mesiac  0,7000  0,8400

MWh  51,3700  61,6440

Sadzba je určená pre verejné osvetlenie.

6. Sadzba DMP9

DMP9  EUR bez DPH  EUR s DPH

Mesačná platba – OM/mesiac  0,7000  0,8400

Sadzba je určená pre nemerané odbery elektriny.
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IV. Všeobecné podmienky

1. Uvedené sadzby a podmienky regulovanej dodávky elektriny pre malé podniky majú 
platnosť od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 a sú určené pre regulovanú činnosť dodávka elek-
triny pre malé podniky, ktorú vykonáva spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., 
(ďalej len „SSE“), ako dodávateľ elektriny.

2. Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2011 sa pridelia malému podni-
ku, ktorého spotreba elektriny v roku 2009 za všetky jeho odberné miesta bola najviac 
30 000 kWh. Malé podniky bez histórie spotreby elektriny za rok 2009 nie sú považo-
vané za malé podniky na účely priznania sadzieb za dodávku elektriny pre malé pod-
niky. Malým podnikom SSE dodáva elektrinu na základe štandardných zmlúv o dodáv-
ke a distribúcii elektriny.

3. Štandardné zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny podľa bodu 2., predstavujú zmluvy 
o poskytovaní univerzálnej služby v zmysle Zákona 656/2004 Z. z. o energetike a o zme-
ne niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré uzatvorila SSE s malým pod-
nikom pre odberné miesta pripojené do distribučnej sústavy príslušného prevádzkova-
teľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“), a ktoré sú platné a účinné aj po 31. 12. 2010 
(ďalej len „Štandardné zmluvy“).

4. Sadzby podľa Rozhodnutia platia pre odberné miesta malého podniku uvedené 
v Štandardných zmluvách podľa bodu 3. účinných k 31. 12. 2010, pri ktorých došlo na 
základe súhlasu malého podniku od 1. 1. 2011 k nahradeniu pôvodnej sadzby – pro-
duktu uvedeného v Štandardnej zmluve podľa bodu 3., novou sadzbou uvedenou 
v článku I. tohto cenníka.

  Ak boli odberným miestam odberateľa elektriny k 31. 12. 2010 pridelené sadzby malého 
podniku v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0018/2010/E, 
a tento odberateľ elektriny zároveň spĺňa podmienku v zmysle bodu 2., na dotknutých 
odberných miestach sú aj po 1. 1. 2011 aplikované sadzby pridelené v roku 2010.

5. Malý podnik prejavuje súhlas so zmenou sadzby v zmysle bodu 4. akceptovaním doho-
dy o zálohových platbách na rok 2011.

6. Prejavom súhlasu podľa bodu 5. odberateľ zároveň súhlasí, že pokiaľ nebude spĺňať 
podmienky pre pridelenie regulovaných sadzieb v roku 2012, alebo sa od 1. 1. 2012 
nerozhodne pre iný produkt, SSE nahradí na dotknutých odberných miestach od 
1. 1. 2012 sadzby regulovanej dodávky sadzbami neregulovanej dodávky relevantne 
pre daný typ odberu.

7. Odberateľ si môže zvoliť ktorúkoľvek z uvedených sadzieb (produktov), ak spĺňa pod-
mienky určené SSE, a. s., pre konkrétnu sadzbu (produkt). Sadzbu je možné zmeniť naj-
skôr po uplynutí jedného roku, pokiaľ sa nedohodne zákazník so SSE, a. s., inak.

8. Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky určené Rozhodnutím v sebe zahŕňajú 
náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky ako aj ovplyvniteľné ná-
klady na dodávku elektriny a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť do ceny dodáva-
teľa elektriny a pozostávajú z dvoch častí:
a) z mesačnej platby za 1 odberné miesto,
b) z ceny za 1 MWh odobranej elektriny v príslušnom pásme.
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9. Podmienkou pre priznanie produktu DMP7 je :
 » aby podiel inštalovaného výkonu v priamo výhrevnom vykurovaní, príprave teplej 

úžitkovej vody bol vo výške minimálne 60 % z celkového inštalovaného výkonu. 

10. V sadzbách, u ktorých je podmienkou blokovanie tepelných spotrebičov, sa za splne-
nie tejto podmienky považuje technické riešenie, ktoré zaisťuje odpojenie týchto spot-
rebičov v súlade s podmienkami príslušnej sadzby. Tepelným spotrebičom sa rozumie:
a) Priamovýhrevný elektrický spotrebič – zariadenie slúžiace pre vykurovanie alebo prí-
pravu teplej úžitkovej vody, ktoré premieňa elektrinu na tepelnú energiu bez aku-
mulácie tepla.

b) Akumulačný spotrebič - zariadenie slúžiace pre vykurovanie alebo prípravu teplej 
úžitkovej vody, ktoré premieňa elektrinu na tepelnú energiu a ukladá ju do tepelné-
ho akumulátora.

11. Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky určené Rozhodnutím v sebe nezahŕňa-
jú tarifu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny vrátane prenosu elek-
triny a strát pri prenose, cenu za straty pri distribúcii, tarifu za systémové služby, tarifu 
za prevádzkovanie systému a ostatné položky, ktoré SSE fakturuje pre každé odberné 
miesto osobitne na základe Štandardných zmlúv podľa bodu 3., a v súlade s platným 
rozhodnutím ÚRSO vo veci schválenia ceny za prístup do distribučnej sústavy a distri-
búciu elektriny pre príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je malý 
podnik pripojený. 

12. Jednému odbernému miestu odberateľa môže byť v tom istom čase priznaný len je-
den produkt.

13. Pre vyhodnocovanie a vyúčtovanie platieb súvisiacich s dodávkou a distribúciou elek-
triny budú používané hodnoty poskytnuté PDS, zostavené na základe pravidelného 
odpočtu stavu číselníka meracieho zariadenia PDS, vykonaného v termíne a spôsobom 
stanoveným PDS.
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V. Štruktúra poplatkov za prístup do distribučnej sústavy 
a distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb 
pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a. s.

Tarify za distribúciu na rok 2011 pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a. s. (ďalej len „SSE-D“), sú schválené Rozhodnutím Úradu pre regulá-
ciu sieťových odvetví číslo 0061/2011/E zo dňa 1. 12. 2010 , zahŕňajú v sebe aj ceny za prístup 
do prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty pri prenose elektriny.
Uvedené tarify platia pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny 
v domácnostiach. 

1. Prehľad taríf a cien za distribúciu elektriny pre odberateľov VN pripojených na sieť vy-
sokého napätia od 1 do 52 kV:
a) Mesačná platba za rezervovanú kapacitu.

Úroveň napätia

Mesačná tarifa za 
dvanásťmesačnú rezervovanú 

kapacitu

Mesačná tarifa za trojmesačnú 
rezervovanú kapacitu

Mesačná tarifa za mesačnú 
rezervovanú kapacitu

EUR/MW/mesiac EUR/MW/mesiac EUR/MW/mesiac

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

VN 4 704,3000 5 645,1600 5 645,2000 6 774,2400 6 586,1000 7 903, 3200

b) Cena za distribúciu elektriny, vrátane prenosu a strát za distribúciu, systémové služ-
by a prevádzkovanie systému.

Úroveň 
napätia

Tarifa za distribúciu 
vrátane prenosu

Tarifa za straty pri 
distribúcii

Tarifa za systémové 
služby

Tarifa za 
prevádzkovanie 

systému 

Celková cena 
za distribúciu a 

ostatné regulované 
poplatky

 EUR/MWh  EUR/MWh  EUR/MWh  EUR/MWh  EUR/MWh

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

VN 13,3500 16,0200 3,2252 3,8702 8,9500 10,7400 14,8500 17,8200 40,3752 48,4502

2. Prehľad taríf a cien za distribúciu elektriny pre odberateľov NN pripojených na sieť níz-
keho napätia do 1 kV:
a) Mesačná platba za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlav-

ného zaplombovaného ističa pred elektromerom.

Sadzba C1

Platba za príkon podľa hodnoty 
hlavného ističa

Sadzba C4

Platba za príkon podľa hodnoty 
hlavného ističa

EUR/OM/mesiac EUR/OM/mesiac

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

istič do 3x10 A a do 

1x25 A vrátane
0,7500 0,9000

istič do 3x10 A a do 

1x25 A vrátane
1,9000 2,2800

istič nad 3x10A do 

3x25 A vrátane
1,8800 2,2560

istič nad 3x10A do 

3x25 A vrátane
4,7500 5,7000
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Sadzba C1

Platba za príkon podľa hodnoty 
hlavného ističa

Sadzba C4

Platba za príkon podľa hodnoty 
hlavného ističa

EUR/OM/mesiac EUR/OM/mesiac

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

istič nad 3x25 A do 

3x63 A vrátane
4,7300 5,6760

istič nad 3x25 A do 

3x63 A vrátane
11,9700 14,3640

istič nad 3x63 A za 

každý 1 A
0,0750 0,0900

istič nad 3x63 A za 

každý 1 A
0,1900 0,2280

istič nad 1x25 A za 

každý 1 A
0,0300 0,0360

istič nad 1x25 A za 

každý 1 A
0,0800 0,0960

Sadzba C2

Platba za príkon podľa hodnoty 
hlavného ističa

Sadzba C5

Platba za príkon podľa hodnoty 
hlavného ističa

EUR/OM/mesiac EUR/OM/mesiac

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

istič do 3x10 A a do 

1x25 A vrátane
1,5000 1,8000

istič do 3x10 A a do 

1x25 A vrátane
3,1000 3,7200

istič nad 3x10 A do 

3x16 A vrátane
2,4000 2,8800

istič nad 3x10 A do 

3x16 A vrátane
4,9600 5,9520

istič nad 3x16 A do 

3x20 A vrátane
3,0000 3,6000

istič nad 3x16 A do 

3x20 A vrátane
6,2000 7,4400

istič nad 3x20 A do 

3x25 A vrátane
3,7500 4,5000

istič nad 3x20 A do 

3x25 A vrátane
7,7500 9,3000

istič nad 3x25 A do 

3x32 A vrátane
4,8000 5,7600

istič nad 3x25 A do 

3x32 A vrátane
9,9200 11,9040

istič nad 3x32 A do 

3x40 A vrátane
6,0000 7,2000

istič nad 3x32 A do 

3x40 A vrátane
12,4000 14,8800

istič nad 3x40 A do 

3x50 A vrátane
7,5000 9,0000

istič nad 3x40 A do 

3x50 A vrátane
15,5000 18,6000

istič nad 3x50 A do 

3x63 A vrátane
9,4500 11,3400

istič nad 3x50 A do 

3x63 A vrátane
19,5300 23,4360

istič nad 3x63 A do 

3x80 A vrátane
12,0000 14,4000

istič nad 3x63 A do 

3x80 A vrátane
24,8000 29,7600

istič nad 3x80 A do 

3x100 A vrátane
15,0000 18,0000

istič nad 3x80 A do 

3x100 A vrátane
31,0000 37,2000

istič nad 3x100 A do 

3x125 A vrátane
18,7500 22,5000

istič nad 3x100 A do 

3x125 A vrátane
38,7500 46,5000

istič nad 3x125 A do 

3x160 A vrátane
24,0000 28,8000

istič nad 3x125 A do 

3x160 A vrátane
49,6000 59,5200

istič nad 3x160 A za 

každý 1 A
0,1500 0,1800

istič nad 3x160 A za 

každý 1 A
0,3100 0,3720

istič nad 1x25 A za 

každý 1 A
0,0600 0,0720

istič nad 1x25 A za 

každý 1 A
0,1200 0,1440
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Sadzba C3

Platba za príkon podľa hodnoty 
hlavného ističa

Sadzba C6

Platba za príkon podľa hodnoty 
hlavného ističa

EUR/OM/mesiac EUR/OM/mesiac

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

istič do 3x10 A a do 

1x25 A vrátane
5,4000 6,4800

istič do 3x10 A a do 

1x25 A vrátane
6,2000 7,4400

istič nad 3x10 A do 

3x16 A vrátane
8,6400 10,3680

istič nad 3x10 A do 

3x16 A vrátane
9,9200 11,9040

istič nad 3x16 A do 

3x20 A vrátane
10,8000 12,9600

istič nad 3x16 A do 

3x20 A vrátane
12,4000 14,8800

istič nad 3x20 A do 

3x25 A vrátane
13,5000 16,2000

istič nad 3x20 A do 

3x25 A vrátane
15,5000 18,6000

istič nad 3x25 A do 

3x32 A vrátane
17,2800 20,7360

istič nad 3x25 A do 

3x32 A vrátane
19,8400 23,8080

istič nad 3x32 A do 

3x40 A vrátane
21,6000 25,9200

istič nad 3x32 A do 

3x40 A vrátane
24,8000 29,7600

istič nad 3x40 A do 

3x50 A vrátane
27,0000 32,4000

istič nad 3x40 A do 

3x50 A vrátane
31,0000 37,2000

istič nad 3x50 A do 

3x63 A vrátane
34,0200 40,8240

istič nad 3x50 A do 

3x63 A vrátane
39,0600 46,8720

istič nad 3x63 A do 

3x80 A vrátane
43,2000 51,8400

istič nad 3x63 A do 

3x80 A vrátane
49,6000 59,5200

istič nad 3x80 A do 

3x100 A vrátane
54,0000 64,8000

istič nad 3x80 A do 

3x100 A vrátane
62,0000 74,4000

istič nad 3x100 A do 

3x125 A vrátane
67,5000 81,0000

istič nad 3x100 A do 

3x125 A vrátane
77,5000 93,0000

istič nad 3x125 A do 

3x160 A vrátane
86,4000 103,6800

istič nad 3x125 A do 

3x160 A vrátane
99,2000 119,0400

istič nad 3x160 A za 

každý 1 A
0,5400 0,6480

istič nad 3x160 A za 

každý 1 A
0,6200 0,7440

istič nad 1x25 A za 

každý 1 A
0,2200 0,2640

istič nad 1x25 A za 

každý 1 A
0,2500 0,3000
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Sadzba C7

Platba za príkon podľa hodnoty 
hlavného ističa

Sadzba C8

Platba za príkon podľa hodnoty 
hlavného ističa

EUR/OM/mesiac EUR/OM/mesiac

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

istič do 3x10 A a do 

1x25 A vrátane
5,8000 6,9600

istič do 3x10 A a do 

1x25 A vrátane
5,8000 6,9600

istič nad 3x10 A do 

3x16 A vrátane
9,2800 11,1360

istič nad 3x10 A do 

3x16 A vrátane
9,2800 11,1360

istič nad 3x16 A do 

3x20 A vrátane
11,6000 13,9200

istič nad 3x16 A do 

3x20 A vrátane
11,6000 13,9200

istič nad 3x20 A do 

3x25 A vrátane
14,5000 17,4000

istič nad 3x20 A do 

3x25 A vrátane
14,5000 17,4000

istič nad 3x25 A do 

3x32 A vrátane
18,5600 22,2720

istič nad 3x25 A do 

3x32 A vrátane
18,5600 22,2720

istič nad 3x32 A do 

3x40 A vrátane
23,2000 27,8400

istič nad 3x32 A do 

3x40 A vrátane
23,2000 27,8400

istič nad 3x40 A do 

3x50 A vrátane
29,0000 34,8000

istič nad 3x40 A do 

3x50 A vrátane
29,0000 34,8000

istič nad 3x50 A do 

3x63 A vrátane
36,5400 43,8480

istič nad 3x50 A do 

3x63 A vrátane
36,5400 43,8480

istič nad 3x63 A do 

3x80 A vrátane
46,4000 55,6800

istič nad 3x63 A do 

3x80 A vrátane
46,4000 55,6800

istič nad 3x80 A do 

3x100 A vrátane
58,0000 69,6000

istič nad 3x80 A do 

3x100 A vrátane
58,0000 69,6000

istič nad 3x100 A do 

3x125 A vrátane
72,5000 87,0000

istič nad 3x100 A do 

3x125 A vrátane
72,5000 87,0000

istič nad 3x125 A do 

3x160 A vrátane
92,8000 111,3600

istič nad 3x125 A do 

3x160 A vrátane
92,8000 111,3600

istič nad 3x160 A za 

každý 1 A
0,5800 0,6960

istič nad 3x160 A za 

každý 1 A
0,5800 0,6960

istič nad 1x25 A za 

každý 1 A
0,2300 0,2760

istič nad 1x25 A za 

každý 1 A
0,2300 0,2760
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Sadzba C10

Platba za príkon podľa hodnoty 
hlavného ističa

EUR/mesiac

bez DPH s DPH

istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane 0,8000 0,9600

istič nad 3x10 A do 3x16 A vrátane 1,2800 1,5360

istič nad 3x16 A do 3x20 A vrátane 1,6000 1,9200

istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane 2,0000 2,4000

istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane 2,5600 3,0720

istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane 3,2000 3,8400

istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane 4,0000 4,8000

istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane 5,0400 6,0480

istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane 6,4000 7,6800

istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane 8,0000 9,6000

istič nad 3x100 A do 3x125 A vrátane 10,0000 12,0000

istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane 12,8000 15,3600

istič nad 3x160 A za každý 1 A 0,0800 0,0960

istič nad 1x25 A za každý 1 A 0,0300 0,03600

Ak odberné miesto odberateľa nie je vybavené hlavným ističom pred elektromerom, 
účtuje mu prevádzkovateľ distribučnej sústavy SSE-D mesačnú platbu za príkon zodpoveda-
júci menovitej prúdovej hodnote najbližšieho predradeného istiaceho prvku, najmenej však 
v hodnote ističa 3 x 63 A. 
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b) Cena za distribúciu elektriny, vrátane prenosu a strát za distribúciu, systémové služby a prevádzkovanie systému

Sadzba

Platba za distribúciu Tarifa za straty pri 
distribúcii

Ttarifa za systémové 
služby

Tarifa za 
prevádzkovanie 

systému

Celková cena za distribúciu a ostatné regulované 
poplatky

VT NT VT NT

EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh

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

C1 69,3084 83,1701  -  - 9,8417 11,8100 8,9500 10,7400 14,8500 17,8200 102,9501 123,5401  - - 

C2 61,4019 73,6823  - - 9,8417 11,8100 8,9500 10,7400 14,8500 17,8200 95,0436 114,0523  - - 

C3 43,3487 52,0184  - - 9,8417 11,8100 8,9500 10,7400 14,8500 17,8200 76,9904 92,3884  -  -

C4 72,9517 87,5420 5,7362 6,8834 9,8417 11,8100 8,9500 10,7400 14,8500 17,8200 106,5934 127,9120 39,3779 47,2534

C5 63,7847 76,5416 5,8998 7,0798 9,8417 11,8100 8,9500 10,7400 14,8500 17,8200 97,4264 116,9116 39,5415 47,4498

C6 46,7548 56,1058 5,8998 7,0798 9,8417 11,8100 8,9500 10,7400 14,8500 17,8200 80,3965 96,4758 39,5415 47,4498

C7 78,0928 93,7114 13,0530 15,6636 9,8417 11,8100 8,9500 10,7400 14,8500 17,8200 111,7345 134,0814 46,6947 56,0336

C8 78,0928 93,7114 13,0530 15,6636 9,8417 11,8100 8,9500 10,7400 14,8500 17,8200 111,7345 134,0814 46,6947 56,0336

C10 41,7476 50,0971  - - 9,8417 11,8100 8,9500 10,7400 14,8500 17,8200 75,3893 90,4671  -  -

3. Sadzba za distribúciu pre nemerané odbery

  OM/mesiac mesiac/10W/OM

Sadzba  EUR/OM  EUR/10W/OM

 bez DPH s DPH bez DPH s DPH

C9 1,3100 1,5720 0,9300 1,1160

 Všeobecné podmienky pre poskytovanie distribučných služieb a distribúciu elektriny pre zákazníkov pripojených do distribučnej sústavy 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE – D, sú uvedené v Rozhodnutí ÚRSO číslo 0061/2011/E zo dňa 1. 12. 2010.
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VI. Prehľad integrovaných cien za dodávku a distribúciu elektriny 
na rok 2011 pre oprávnených odberateľov - malé podniky, 
pripojených do distribučnej sústavy prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy SSE - D 

Výslednú cenu za dodávku a distribúciu elektriny (integrovaná cena), tvoria nasledujúce 
položky:
 » platba za dodávku silovej elektriny (SE), silová elektrina je dodávaná SSE, pre rok 2011 je 

regulovaná a stanovená rozhodnutím ÚRSO, skladá sa z dvoch zložiek:
 1. mesačnej platby za jedno odberné miesto v EUR/mesiac,
 2. ceny za dodanú elektrinu v EUR/MWh.

 » celková regulovaná cena za distribúciu elektriny a ostatné regulované poplatky (CDRP), 
cena je založená na nákladoch pre dané odberné miesto a na spôsobe, akým odberateľ 
využíva distribučnú sústavu, pričom sa skladá zo štyroch zložiek:

 1. stály mesačný poplatok za rezervovanú kapacitu (RK) v EUR/MW/mesiac, v prípa-
de pripojenia na napäťovú úroveň NN podľa prúdovej hodnoty hlavného ističa pred 
elektromerom,

 2. poplatok za každú distribuovanú MWh v EUR/MWh,
 3. poplatok za straty pri distribúcii elektriny v EUR/MWh,
 4. ostatné regulované poplatky, t. j. poplatok za systémové služby a poplatok za prevádz-

kovanie systému v EUR/MWh.

Pre jednotarifné produkty:

Celková platba = Σ MWh * (SE + CDRP) + Σ RK + Σ MP
Σ MWh – odber elektriny v MWh
SE – cena za MWh dodanej silovej elektriny 
CDRP – celková cena distribúcie za MWh 
Σ RK – platba za rezervovanú kapacitu
Σ MP – platba za odberné miesto

Pre dvojtarifné produkty s vysokou (VT) aj nízkou tarifou (NT):

Celková platba = Σ MWh
VT

 * (SE
VT

 + CDRP
VT

) + Σ MWh
NT

 * (SE
NT

 + CDRP
NT

) + Σ RK + Σ MP
Σ MWh

VT
, Σ MWh

NT 
– odber elektriny v MWh vo vysokej a nízkej tarife

SE
VT

, SE
NT 

– cena za MWh dodanej elektriny vo vysokej a nízkej tarife
CDRP

VT
, CDRP

NT 
– celková cena distribúcie MWh vo vysokej a nízkej tarife 

Σ RK – platba za rezervovanú kapacitu
Σ MP - platba za odberné miesto

Pre odberné miesta a zariadenia s nemeraným odberom elektriny

Celková platba = SE
NO

 + DE
NO

 
SE

NO 
– cena dodávky silovej elektriny

DE
NO

 – cena za distribúciu elektriny
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a) Prehľad integrovaných cien za dodávku a distribúciu elektriny pre odberateľov VN pripojených na sieť vysokého napätia od 1 do 52 kV

Sadzba 
(Produkt)

Cena za dodávku elektriny Celková cena za 
distribúciu a ostatné 
regulované poplatky

Integrovaná cena*

Mesačná platba VT NT Mesačná platba VT NT

EUR/OM EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh EUR/OM EUR/MWh EUR/MWh

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

DMP1 0,7000 0,8400 71,1700 85,4040 - - 40,3752 48,4502 0,7000 0,8400 111,5452 133,8542 - -

DMP4 0,7000 0,8400 75,7700 90,9240 43,6700 52,4040 40,3752 48,4502 0,7000 0,8400 116,1452 139,3742 84,0452 100,8542 

DMP6 0,7000 0,8400 78,2700 93,9240 41,1700 49,4040 40,3752 48,4502 0,7000 0,8400 118,6452 142,3742 81,5452 97,8542

DMP7 0,7000 0,8400 89,6700 107,6040 67,5700 81,0840 40,3752 48,4502 0,7000 0,8400 130,0452 156,0542 107,9452 129,5342

DMP10 0,7000 0,8400 51,3700 61,6440 - - 40,3752 48,4502 0,7000 0,8400 91,7452 110,0942 - -

*Integrovaná cena nezahŕňa mesačné platby za rezervovanú kapacitu uvedené v článku V., bod 1., písmeno a) a poplatok za odvod do 
Národného jadrového fondu vo výške 3 EUR za každú dodanú MWh, ktorý je povinná odvádzať spoločnosť SSE – D v zmysle nariadenia 
vlády SR vydaného Zákonom č. 426/2010 Z. z.
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b) Prehľad integrovaných cien za dodávku a distribúciu elektriny pre odberateľov NN pripojených na sieť nízkeho napätia do 1 kV

Cena za dodávku elektriny Celková cena za distribúciu a ostatné regulované 
poplatky

Integrovaná cena*

Sadzba 
(produkt)

Mesačná platba VT NT Mesačná platba VT NT

EUR/OM EUR/MWh EUR/MWh
Sadzba

VT (EUR/MWh) NT (EUR/MWh) EUR/OM EUR/MWh EUR/MWh

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

DMP1

0,7000 0,8400 71,1700 85,4040 C1 102,9501 123,5401  -  - 0,7000 0,8400 174,1201 208,9441  -  -

0,7000 0,8400 71,1700 85,4040 C2 95,0436 114,0523  -  - 0,7000 0,8400 166,2136 199,4563  -  -

0,7000 0,8400 71,1700 85,4040 C3 76,9904 92,3884  -  - 0,7000 0,8400 148,1604 177,7924  -  -

DMP4

0,7000 0,8400 75,7700 90,9240 43,6700 52,4040 C4 106,5934 127,9120 39,3779 47,2534 0,7000 0,8400 182,3634 218,8360 83,0479 99,6574

0,7000 0,8400 75,7700 90,9240 43,6700 52,4040 C5 97,4264 116,9116 39,5415 47,4498 0,7000 0,8400 173,1964 207,8356 83,2115 99,8538

0,7000 0,8400 75,7700 90,9240 43,6700 52,4040 C6 80,3965 96,4758 39,5415 47,4498 0,7000 0,8400 156,1665 187,3998 83,2115 99,8538

DMP6

0,7000 0,8400 78,2700 93,9240 41,1700 49,4040 C4 106,5934 127,9120 39,3779 47,2534 0,7000 0,8400 184,8634 221,8360 80,5479 96,6574

0,7000 0,8400 78,2700 93,9240 41,1700 49,4040 C5 97,4264 116,9116 39,5415 47,4498 0,7000 0,8400 175,6964 210,8356 80,7115 96,8538

0,7000 0,8400 78,2700 93,9240 41,1700 49,4040 C6 80,3965 96,4758 39,5415 47,4498 0,7000 0,8400 158,6665 190,3998 80,7115 96,8538

DMP7 0,7000 0,8400 89,6700 107,6040 67,5700 81,0840 C7 111,7345 134,0814 46,6947 56,0336 0,7000 0,8400 201,4045 241,6854 114,2647 137,1176

DMP10 0,7000 0,8400 51,3700 61,6440 C10 75,3893 90,4671  -  - 0,7000 0,8400 126,7593 152,1111  -  -

*Integrovaná cena nezahŕňa mesačné poplatky za rezervovanú kapacitu, ktoré predstavuje mesačná platba za príkon pre jedno odberné 
miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom, uvedená v článku V. bod 2. písmeno a) a poplatok za od-
vod do Národného jadrového fondu vo výške 3 EUR za každú dodanú MWh, ktorý je povinná odvádzať spoločnosť SSE – D v zmysle nariadenia 
vlády SR vydaného Zákonom č. 426/2010 Z. z.
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c) Prehľad integrovaných cien za dodávku a distribúciu elektriny pre nemerané odbery

Dodávka elektriny Distribúcia elektriny Integrovaná cena

Sadzba 
(produkt)

EUR/OM/mesiac
Sadzba

EUR/OM/mesiac EUR/OM/10W/mesiac EUR/OM/mesiac EUR/OM/10W/mesiac

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

DMP9 0,7000 0,8400 C9 1,3100 1,5720 0,9300 1,1160 2,0100 2,4120 1,6300 1,9560
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VII. Ponuka produktov a služieb

WebSSErvis – k energii to máte na klik
Komunikujte s nami z pohodlia vašej kancelárie cez internet kedykoľvek potrebujete! 
Moderná elektronická služba WebSSErvis vám ponúka množstvo výhod, ktoré vám ušetria 
čas.

Informácie na jednom mieste
Vo WebSSErvise nájdete všetky potrebné informácie o vašich odberných miestach a zmluv-
ných údajoch.

Aktualizácia údajov
V prípade zmeny vašich kontaktných údajov ako sú telefónne čísla a e-mailová adresa ich sta-
čí aktualizovať v Profile odberateľa.

Zmena výšky preddavku
Porovnajte si výšku vašej preddavkovej platby s výškou, ktorú sme vám vypočítali podľa vašej 
skutočnej spotreby. V prípade, že predpokladáte nárast spotreby elektriny v nasledujúcom 
období, môžete si zvýšiť preddavkovú platbu prostredníctvom tejto služby.

Denník odpočtov elektromera
Chcete mať prehľad spotreby elektriny na vašich odberných miestach? Zaznamenávajte si 
odpočty elektromera do vytvoreného denníka a sledujte tak spotrebu elektriny počas roka. 
Nájdete tam tiež históriu fakturovanej spotreby elektriny pre jednotlivé odberné miesta 
a prehľad všetkých vašich faktúr a spotreby v časovom horizonte troch rokov. 

Chcete WebSSErvis využívať? Zaregistrujte sa! 
Na úspešné zaregistrovanie budete potrebovať číslo ľubovoľnej platnej zmluvy na dodáv-
ku elektriny uzatvorenej medzi SSE a vašou firmou alebo organizáciou a registračný kód. 
Registračný kód bol zasielaný v doporučenej zásielke všetkým zákazníkom. V prípade po-
treby si môžete registračný kód opätovne vyžiadať na internetovej stránke www.sse.sk 
(z horného menu vyberte WebSSErvis, Podnikatelia a organizácie), alebo nás kontaktujte na 
telefónnych číslach 0850 123 555, 0850 123 888.

E- faktúra
Bezplatná služba zasielania elektronickej faktúry šetrí váš čas, personálne kapacity i náklady. 
Tento moderný spôsob komunikácie vám umožní:
 » pohodlný a rýchly spôsob prijímania faktúr v elektronickej podobe,
 » efektívne, bez chýb a administratívnej prácnosti importovať fakturačné dáta priamo do 

vášho ekonomického softvéru,
 » prehľadne archivovať faktúry v elektronickej podobe, ktoré sú plnohodnotným daňo-

vým dokladom,
 » jednoduché vyhľadávanie údajov a ich spracovanie.

Elektronická faktúra vám pomôže sledovať náklady za elektrinu tak, aby ste mohli efektívne 
riadiť svoju spotrebu. Sami sa rozhodnete, v akom formáte vám bude zasielaná. Dátový súbor 
pre automatizované spracovanie vo vašom ekonomickom systéme vám zašleme v štan-
dardizovanom formáte xml. Elektronická faktúra vo forme dátového súboru je špeciá l ne 
navrhnutá, aby po nastavení informačných systémov na strane zákazníka, umožnila 
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jednoduché a pohodlné použitie. Využite tiež možnosť jednoduchého a prehľadného pre-
hliadania alebo archivovania elektronických faktúr v pdf formáte. Môžete si vybrať z 3 typov 
zabezpečenia zasielania E-faktúr.
Zasielanie elektronickej faktúry si aktivujete veľmi jednoducho sami, po prihlásení do 
WebSSErvisu, alebo vyplňte Súhlas s aktiváciou elektronickej služby E- faktúry, ktorý nájde-
te na konci cenníka a zašlite nám ho na adresu: Stredoslovenská energetika, a. s., Zákaznícke 
služby, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina.

WebKontakty
Chceli by ste dostávať informácie o plánovaných odstávkach elektriny 15 dní vopred?
Predíďte aj vy problémom z nečakaného prerušenia dodávky elektriny vo vašich prevádz-
kach a aktivujte si službu WebKontakty.
Zákazníci Stredoslovenskej energetiky si môžu túto službu aktivovať prostredníctvom elek-
tronickej služby WebSSErvis. Informácie môžete dostávať poštou, faxom, e-mailom alebo 
SMS. V prípade zmien vašich kontaktných údajov ich stačí vo WebKontaktoch jednoducho 
aktualizovať.

BusineSSEcode 
Telefonátom na zákaznícku linku SSE môžete teraz zrealizovať aj také zmeny na vašom od-
bernom mieste, ktoré bolo doteraz nutné iniciovať listom, faxom, prípadne e-mailom.
Stačí, ak sa v úvode telefonátu identifikujete vaším registračným kódom*, číslom plat-
nej zmluvy na dodávku elektriny uzatvorenej medzi SSE a vašou firmou alebo organizáciou 
a vaším IČOm.

Čo vám BusineSSEcode ponúka?
Prostredníctvom služby BusineSSEcode môžete telefonicky (na telefónnych číslach
0850 123 888, 0850 123 555, 0906 25 25 21) zrealizovať tieto úkony:
 » zmena produktu a sadzby,
 » zmena obchodného mena,
 » doplnenie IČ DPH, doplnenie DIČ,
 » zmena čísla účtu,
 » zmena spôsobu platby,
 » zmena preddavkových platieb,
 » zmena korešpondenčnej adresy,
 » vrátenie a preúčtovanie platby.

* Registračný kód si môžete vyžiadať na vyššie uvedených telefónnych číslach alebo cez elektro-
nickú službu WebSSErvis na www.sse.sk.
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Energetická efektívnosť a úspory
Výška nákladov za elektrinu závisí najmä od celkovej spotreby, ktorú môžete znížiť aktívnou 
realizáciou úsporných opatrení. Poradíme vám pri úsporách elektriny a optimalizácii spot-
reby. Môže sa jednať o finančne nenáročné riešenia alebo len úpravu návykov pracovníkov, 
ktoré vedú k úsporám. Väčšie investície do moderných technológií, efektívnejších elektric-
kých vykurovacích systémov, či zmeny tepelno-technických vlastností budov sú zdrojom 
výrazných úspor, ktoré znížia vaše výdavky za energie.

Výber správnej sadzby
Výber sadzby je podmienený účelom, na ktorý elektrinu využívate (bežná spotreba, vy-
kurovanie, ohrev vody). Pre ľahšiu orientáciu v ponúkaných sadzbách a výber vhodnej 
sadzby využite jednoduchú kalkulačku na www.sse.sk. Radi vám poradíme aj telefonicky na 
Zákazníckych službách, prípadne osobne v našich Zákazníckych centrách, kde sú Vám k dis-
pozícii naši vyškolení poradcovia.

Obstaranie moderných zariadení za výhodné ceny
Stredoslovenská energetika vám ponúka:
 » akumulačné vykurovanie (30 % zľava na akumulačné pece),
 » ELAK – elektroakumulačný kotol ( zľava 120 EUR z celkovej ceny kotla),
 » tepelné čerpadlá (15 % zľava na čerpadlá a 10 % na ostatné súčasti),
 » klimatizácie (zľava až do 35 %).

Optimalizácia priebehu záťaže
Náklady vynaložené na elektrinu sú závislé nielen od celkového množstva odobratej elek-
triny, ale aj od toho, akým spôsobom elektrinu odoberáte. Identifikácia faktorov, ktoré majú 
vplyv na cenu elektriny a pochopenie ich vzájomných súvislostí, vám pomôže racionálne 
zhodnotiť vaše rezervy a znížiť náklady na elektrinu prostredníctvom optimalizácie prie-
behu záťaže.
Ide o proces, na konci ktorého aktívne riadite svoju spotrebu tak, aby pri zachovaní vyso-
kého komfortu odberu boli vaše náklady na elektrinu minimálne. 

Termovízne meranie
Identifikujte poruchy elektrických zariadení včas. Termovízne meranie predstavuje nedeš-
truktívnu metódu diagnostiky nielen elektroenergetických zariadení a ich prvkov. Umožňuje 
včasné odhalenie porúch prejavujúcich sa zvýšeným tepelným vyžarovaním, čo vám prinesie:
 » zníženie nákladov na odstraňovanie porúch, 
 » zníženie prácnosti a nákladov na údržbu,
 » zníženie doby odstávok zariadení z prevádzky,
 » elimináciu nepredvídaných porúch,
 » diagnostiku nedostatkov zariadení a tým zníženie strát pri prenose energie.

Ponúkame vám možnosť uskutočnenia termovízneho merania vašich elektroenergetických 
zariadení a ich častí vysoko profesionálnymi termokamerami, vrátane vypracovania odbor-
nej správy.

Rady, tipy a návody ako zefektívniť spotrebu elektriny nájdete aj na našej web stránke 
www.setrime-elektrinu.sk.
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Inkaso
Inkaso predstavuje priamu automatickú úhradu platieb za elektrinu z vášho bankového účtu 
na účet Stredoslovenskej energetiky.

Výhody inkasa:
 » Spoľahlivosť – vaše platby budú realizované pravidelne, automaticky a bez rizika zada-

nia chybného údaju (variabilný symbol, číslo účtu).
 » Bezstarostnosť – nemusíte venovať svoju pozornosť a čas pravidelným úhradám, inka-

so to urobí za vás.
 » Bezpečnosť – priebeh inkasa si riadite a kontrolujete sami.
 » Efektívnosť – prípadné preplatky zašleme priamo na váš účet.

Postup zriadenia inkasného príkazu je jednoduchý:
 » Pred návštevou vašej banky si pripravte svoje číslo odberného miesta (ČOM), ktoré náj-

dete napr. na faktúre, a doklad totožnosti, ktorý vyžaduje vaša banka.
 » Navštívte vašu banku a zadajte súhlas s inkasom v prospech jedného z nižšie uvedených 

účtov SSE.
 » Stanovením limitu sa sami rozhodnete o maximálnej výške platby, ktorú vám banka od-

píše. Odporúčame vám určiť tento limit v dostatočnej výške (približne 2-násobok vašej 
preddavkovej platby).

 » Je potrebné prihliadať na pravidelný dostatok prostriedkov na vašom účte k termínu 
platieb.

 » V prípade, že máte účet v inej banke ako sú nižšie uvedené, oznámte nám zriadenie sú-
hlasu s inkasom telefonicky na čísle 0850 123 555 alebo 0850 123 888.

 » Inkaso si môžete zriadiť aj v našich Zákazníckych centrách* alebo prostredníctvom inter-
net bankingu v ktorejkoľvek banke.

Peňažný ústav  Predčíslie účtu  Číslo účtu Kód banky

 VÚB banka  19 0000702432  0200

VÚB banka internetbanking 190000702432 0200

 ČSOB   202476883  7500 

 Tatra banka   2621150449  1100 

 UniCredit Bank   6618321014  1111 

 Slovenská sporiteľňa   0423703090  0900

* Platí pre klientov VÚB banky, Slovenskej sporiteľne, Tatra banky, UniCredit Bank a ČSOB.
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Kontakty

Zákaznícke služby
Špecializovaný tím pracovníkov Zákazníckych služieb je Vám k dispozícii počas pracovných 
dní (pondelok – piatok), v čase od 6:00 – 18:00 hod.
Tel.: 0850 123 555, 0906 25 25 21, 0850 123 888 
Fax:  041/519 25 95
Web:  www.sse.sk
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk

Poštová adresa
Stredoslovenská energetika, a. s.
Zákaznícke služby - tím TOP firmy a organizácie
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Zákaznícke centrá

Banská Bystrica
Švantnerova 9

974 01 Banská Bystrica Pondelok
8:30 – 14:30

Utorok
8:30 – 14:30

Streda
8:30 – 17:30

Štvrtok
8:30 – 14:30

Piatok
8:30 – 14:30

Dolný Kubín
Bysterecká 1821

026 01 Dolný Kubín

Lučenec
Kubínyiho námestie 9

984 01 Lučenec

Považská Bystrica
Centrum 8/13

017 01 Považská Bystrica

Prievidza
Vápenická 18

971 01 Prievidza

Rimavská Sobota
Družstevná 3

979 01 Rimavská Sobota

Žilina
Ulica republiky 5

010 01 Žilina
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Nahláste nám bankový účet pre zasielanie preplatkov

Chcete dostávať preplatky za elektrinu skôr? Nahláste nám číslo bankového účtu 
pre zasielanie preplatkov, a tak získate peniaze skôr ako v hotovosti na pošte. 

Návratka pre nahlásenie bankového účtu pre zasielanie preplatkov za elektrinu

Názov spoločnosti:  .................................................................................................................

IČO:  ..............................................................................................................................................

Tel. kontakt:  ..............................................................................................................................

E-mail:  .........................................................................................................................................

Podpis:  ........................................................................................................................................

(Vyplnenú návratku nám zašlite na adresu Stredoslovenská energetika, a. s., Zákaznícke služby, Pri Rajčianke 8591/4B, 
010 47 Žilina, alebo nám údaje z návratky zašlite e-mailom na adresu podnikatelia@sse.sk).

ČOM (číslo odberného miesta) Bankový účet



Súhlas s aktiváciou elektronickej služby E-faktúra

Názov spoločnosti:  

IČO:      IČ DPH:  

Typ súboru:  pdf súbor   xml súbor  pdf a xml súbor

Typ zabezpečenia:   štandard –   súbor zasielaný v prílohe e-mailu štandardným 
spôsobom bez zabezpečenia

  extra –   súbor zasielaný vo formáte zip, 
otvára sa prostredníctvom hesla (registračný kód)

  premium –   súbor zasielaný vo formáte zip, 
otvára sa prostredníctvom certifikátu

Typ zasielania:   faktúry zasielané pre všetky odberné miesta

E-mailová adresa na zasielanie E-faktúry:  

  faktúry zasielané pre vybrané odberné miesta

E-mailová adresa 
na zasielanie E-faktúry

Čísla odberných miest, pre ktoré majú byť 
faktúry zasielané na danú e-mailovú adresu

Odberateľ týmto súhlasí s podmienkami poskytovania služby E-faktúra.

 Podpis

Odberateľ je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou, adresovanou a doručenou SSE.

Vyplnený Súhlas s aktiváciou elektronickej služby E- faktúra nám pošlite na adresu Stredoslovenská energetika, a. s., 
Zákaznícke služby, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina. 



Podmienky poskytovania služby E- faktúra

1.  Odberateľ týmto v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ude-
ľuje spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (ďalej len SSE), súhlas na to, aby mu spoloč-
nosť SSE vyúčtovávala služby poskytované na základe zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny 
(ďalej len Zmluva), faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme (ďalej len elektronická faktúra). 
Podpísaním súhlasu s aktiváciou elektronickej služby E-faktúra (ďalej len Súhlas), ktorej súčas-
ťou sú tieto podmienky, spoločnosť SSE nadobúda oprávnenie vystavovať odberateľovi elek-
tronickú faktúru ako vyúčtovanie za služby poskytnuté odberateľovi spoločnosťou SSE na zák-
lade Zmluvy. 

2. Elektronická faktúra je v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
daňovým dokladom. 

3. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených v elektronickej forme je za-
ručená elektronickým podpisom podľa Zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.

4. Spoločnosť SSE sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať účastníkovi formou elektronickej po-
šty, a to na jeho e-mailovú adresu, ktorú posky tol spoločnosti SSE, a ktorá je uvedená v Súhlase 
(ďalej len e-mailová adresa). Zmluvné strany sa dohodli na tom, že doručenie elektronickej fak-
túry na e-mailovú adresu odberateľa považujú za predloženie a doručenie vyúčtovania za po-
skytnuté  služby odberateľovi. 

5. Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese. Odberateľ ďalej vyhlasuje, že si 
je vedomý skutočnosti, že údaje jemu sprístupnené v elektronickej faktúre doručenej na jeho 
e-mailovú adresu v zmysle týchto podmienok sú predmetom obchodného tajomstva, a že je 
povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Spoločnosť SSE nezodpovedá za porušenie ob-
chodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky prirade-
nej k e-mailovej adrese odberateľa, alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie odberateľa. 

6. Pokiaľ si odberateľ zvolí typ zabezpečenia elektronickej faktúry Extra – súbor zasielaný vo for-
máte zip, otvára sa prostredníctvom hesla (registračný kód), zaväzuje sa chrániť heslo pred zne-
užitím. Spoločnosť SSE nezodpovedá za škodu vniknutú zneužitím hesla. Odberateľ je povinný 
vopred písom ne oznámiť spoločnosti SSE akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doru-
čovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä zme nu e-mailovej adresy a pod. 

7. Pokiaľ si odberateľ zvolí typ zabezpečenia elektronickej faktúry Premium – súbor zasielaný vo 
formáte zip, otvára sa prostredníctvom certifikátu, za väzuje sa chrániť certifikát pred zneužitím. 
Spoločnosť SSE nezodpovedá za škodu vniknutú zneužitím certifikátu. Odberateľ je povinný vo-
pred pí somne oznámiť spoločnosti SSE akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručo-
vanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä zmenu e-mailovej adresy alebo cer-
tifikátu a pod. 

8. Spoločnosť SSE nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie ale-
bo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na ko munikačnej trase pri použití internetu. 
Spoločnosť SSE nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia odberate-
ľa do siete inter net, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k odberateľovi, ale-
bo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti odberateľa naviazať prísluš né spojenie alebo prístup 
k internetu. 

9. V prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím troch pracov-
ných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronic kej faktúry odberateľovi spoločnosťou 
SSE prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu. Odberateľ sa zaväzuje bez zby-
točného odkladu oznámiť spoločnosti SSE ak mu faktúra vystavená elektronicky nebola doruče-
ná. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti odberateľa nie je SSE povinná preukazo-
vať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú. 

10. Tieto podmienky sú prílohou Súhlasu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. 





Stredoslovenská energetika, a. s.

Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina 
tel.: 0850 123 555, 0850 123 888
fax: 041/519 2519
podnikatelia@sse.sk
organizacie@sse.sk
top@sse.sk
www.sse.sk

člen skupiny


