
Mesačná
platba

VT/MWh NT/MWh
Mesačná

platba
VT/MWh NT/MWh

Mesačná
platba

VT/MWh NT/MWh

DD1 - D1 1,3311 €    41,1420 €    -  €          10,5780 €  19,8800 €              7,9500 €       3,0700 €               0,4000 €  54,0000 €    -  €          2,0773 €      163,9440 €  -  €            

DD2 - D2 4,2466 €    13,9320 €    -  €          10,5780 €  19,8800 €              7,9500 €       3,0700 €               0,4000 €  54,0000 €    -  €          5,5759 €      131,2920 €  -  €            

DD3 min. 8 hod. D3 8,1769 €    13,9320 €    13,9320 €  10,5780 €  19,8800 €              7,9500 €       3,0700 €               0,4000 €  61,0000 €    46,0000 €  10,2923 €    139,6920 €  121,6920 €  

DD4 min. 10 hod. D4
0,1500 

€/A/mes
52,8200 €    52,8200 €  10,5780 €  19,8800 €              7,9500 €       3,0700 €               0,4000 €  65,0000 €    46,0000 €  

 podľa hodnoty
ističa 191,1576 €  168,3576 €  

DD5 min. 20 hod. D5
0,1500 

€/A/mes
52,8200 €    52,8200 €  10,5780 €  19,8800 €              7,9500 €       3,0700 €               0,4000 €  85,0000 €    48,0000 €  

 podľa hodnoty
ističa 215,1576 €  170,7576 €  

*Uvedené ceny sú za 1 MWh

DD1 Jednotarifný produkt pre odberné miesta s nižším objemom spotreby

DD2 Jednotarifný produkt pre odberné miesta s vyšším objemom spotreby

DD3 Dvojtarifný produkt pre odberné miesta s vyššou spotrebou v NT, bez operatívneho riadenia doby NT

DD4 Dvojtarifný produkt pre odberné miesta s vyššou spotrebou v NT, s operatívnym riadením doby NT

DD5 Dvojtarifný produkt pre odberné miesta s operatívnym riadením NT a s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním

Názov spolo nosti: Komunal Energy, s.r.o. Tel.: +421 41 562 8400

I O: 44 742 479 Fax: +421 41 541 0889

DI : SK 2022811549 Zákaznícka linka: 0850 122 333

Adresa spolo nosti: M.R. Štefánika 3570/129, 010 01  Žilina Zákaznícka linka pre domácnosti: 0850 444 444

íslo povolenia: 2010E 0383 Web: www.komunal-energy.sk

Registrácia u operátora trhu: 24X-BICORN-SK-K Mailová adresa pre zasielanie dopytov: komunal-energy@komunal-energy.sk

Poznámky a vysvetlivky
Podmienkou pre výber príslušného produktu je priznaná zodpovedajúca distribučná sadzba. Ceny za regulované platby za dopravu elektriny sú platné podľa príslušných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú stanovené aj podmienky pre priznanie 
distribučných sadzieb (www.urso.gov.sk)  
VT = vysoká tarifa / NT = nízká tarifa /  MWh =megawatthodina (1MWh = 1 000 kWh) 

Cena za dodávku elektriny Koncová cena elektriny s DPH

Akciový cenník SPORIVÁ DOMÁCNOSŤ pre domácnosti v sieti ZSE Distribúcia, a.s. 
Cenník platný od 1.1.2013 - 31.12.2013

Tarifa 

dodávky
elektriny

Trvanie nízkej 
tarify

Distribučná
sadzba

Distribúcia vrátane prenosu
*Tarifa

za straty

*Tarifa za

prevádzkovanie
systému

*Systémové
služby

*Odvod do

národného
jadrového fondu

http://www.komunal-energy.sk/
mailto:komunal-energy@komunal-energy.sk


DD1

DD2

DD3

DD4

DD5

Komunal Energy, s.r.o. +421 41 562 8400

44 742 479 +421 41 541 0889

SK 2022811549 0850 122 333

M.R. Štefánika 3570/129, 010 01  Žilina Zákaznícka linka pre domácnosti: 0850 444 444

2010E 0383 Web: www.komunal-energy.sk

24X-BICORN-SK-K Mailová adresa pre zasielanie dopytov: komunal-energy@komunal-energy.sk

Poznámky a vysvetlivky
Podmienkou pre výber príslušného produktu je priznaná zodpovedajúca distribučná sadzba. Ceny za regulované platby za dopravu elektriny sú platné podľa príslušných rozhodnutí 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú stanovené aj podmienky pre priznanie distribučných sadzieb (www.urso.gov.sk)  
VT = vysoká tarifa / NT = nízká tarifa /  MWh =megawatthodina (1MWh = 1 000 kWh) 

Registrácia u operátora trhu:

I O: Fax:

DI : Zákaznícka linka:

Adresa spolo nosti:

íslo povolenia:

Názov spolo nosti: Tel.:

Všetky uvedené ceny sú bez DPH ( 20% ) a bez distribučných poplatkov, ktoré sú regulovanými poplatkami a ich výšku stanovuje ÚRSO pre každý rok zvláš .

Jednotarifný produkt pre odberné miesta s nižším objemom spotreby

Jednotarifný produkt pre odberné miesta s vyšším objemom spotreby

Dvojtarifný produkt pre odberné miesta s vyššou spotrebou v NT, bez operatívneho riadenia doby NT

Dvojtarifný produkt pre odberné miesta s vyššou spotrebou v NT, s operatívnym riadením doby NT

Dvojtarifný produkt pre odberné miesta s operatívnym riadením NT a s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním

DD5 min. 20 hod. D5 0,40 € 85,00 € 48,00 €

46,00 €

DD3 min. 8 hod. D3 0,40 € 61,00 € 46,00 €

DD4 min. 8 hod. D4 0,40 € 65,00 €

0,00 €

DD1 - D1 0,40 € 54,00 € 0,00 €

DD2 - D2 0,40 € 54,00 €

Akciový cenník SPORIVÁ DOMÁCNOS  pre domácnosti v sieti ZSE Distribúcia, a.s. 

Cenník platný od 1.1.2013 - 31.12.2013

Tarifa dodávky elektriny Trvanie nízkej tarify Tarifa distribúcie
ZSE Distribúcia, a.s. Mesačná platba za OM Vysoká tarifa / 

Jednotarif / MWh
Nízka tarifa / MWh

http://www.komunal-energy.sk/
http://www.komunal-energy.sk/

