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Prehľad cien dodávky elektriny pre domácnosti
spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

Platný od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku sú schválené rozhodnutím ÚRSO č. 0047/2012/E zo dňa 30. 11. 2011 
a platia pre odberateľov elektriny v domácnosti, ktorých dodávateľom je spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s.

Sadzba 
Mesačná platba OM/mesiac VT NT

EUR bez DPH  EUR s DPH EUR bez DPH EUR s DPH EUR bez DPH EUR s DPH 

DD1 0,7000 0,8400 0,0672212 0,0806654  -  -

DD2 0,7000 0,8400 0,0672212 0,0806654  -  -

DD3 0,7000 0,8400 0,0908250 0,1089900 0,0457631 0,0549157

DD4 0,7000 0,8400 0,0826200 0,0991440 0,0399487 0,0479384

DD5 0,7000 0,8400 0,1562550 0,1875060 0,0587234 0,0704681

DD6 0,7000 0,8400 0,1562550 0,1875060 0,0617234 0,0740681

DD7 0,7000 0,8400 0,0950200 0,1140240 0,0520433 0,0624520

DD8 0,7000 0,8400 0,0875070 0,1050084 0,0347680 0,0417216

Ceny VT a NT sú uvádzané v EUR/kWh.
Úplné znenie cenníka elektriny pre domácnosti nájdete na www.sse.sk. Viac informácií vám radi poskytnú naši pracovníci Zákazníckych služieb na 
telefónnom čísle 0850 111 468 alebo 0906 25 25 25 a v našich Zákazníckych centrách.                           

Stredoslovenská energetika, a. s.

Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina 
tel.: 0850 111 468
mobil: 0906 25 25 25 
fax: 041/519 2595 
e-mail: domacnosti@sse.sk 
www.sse.sk

Sadzba Charakteristika sadzby

DD1 Vhodná pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny.

DD2 Vhodná pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny.

DD3
Vhodná pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v NT, ktorá je spravidla poskytovaná 12 hodín 
denne, a to od 20.00 hod. do 8.00 hod. nepretržite.

DD4
Vhodná pre odberné miesta s operatívnym riadením času platnosti NT, najmä pre akumulačný ohrev vody, NT je spravidla 
poskytovaná 8 hodín denne.

DD5
Vhodná pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním a s operatívnym riadením času platnosti NT, ktorá je 
spravidla poskytovaná 20 hodín denne. Nie je možné použiť ju na vykurovanie akumulačnými spotrebičmi. 

DD6
Vhodná pre odberné miesta s tepelným čerpadlom, s operatívnym riadením času platnosti NT, ktorá je poskytovaná minimálne 
20 hodín denne (spravidla 22 hodín denne).

DD7 Vhodná pre odberné miesta s víkendovým režimom, NT je poskytnutá celoročne od piatku 15.00 hod. do pondelka 6.00 hod.

DD8
Vhodná pre odberné miesta s elektrickým akumulačným vykurovaním (na vykurovanie bude používané akumulačné zariadenie 
s príkonom najmenej 6 kW), elektrickým akumulačným ohrevom vody a s operatívnym riadením času platnosti NT. NT je 
spravidla poskytovaná 8 hodín, počas víkendu 10 hodín denne.

 VT – časové pásmo platnosti vysokej tarify (vysoká tarifa); NT – časové pásmo platnosti nízkej tarify (nízka tarifa)
Pre priznanie sadzieb DD5, DD6 a DD8 je potrebné predložiť Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške od predmetných elektrických obvodov.


