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I  Cena za dodávku 
elektriny pre 
domácnosti 
pre produkt 
Elektrina Výhodne Extra

Cenová úroveň „Dve Energie“ (pri splnení podmienky súčasného trvania 

zmlúv na dodávku elektriny a plynu)

Cena bez DPH Cena s DPH

 Príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy
Cena za odobratú elektrinu 

v €/MWh podľa tarifného pásma

Stála mesačná 

platba v €

Cena za odobratú elektrinu 

v €/MWh podľa tarifného pásma

Stála mesačná 

platba v €

Sadzba dodávky VT NT  VT NT  

Západoslovenská distribučná, a.s.

DD1 53,8400 0,6500 64,6080 0,7800

DD2 53,8400 0,6500 64,6080 0,7800

DD3 59,0400 36,9600 0,6500 70,8480 44,3520 0,7800

DD4 92,0900 45,2000 0,6500 110,5080 54,2400 0,7800

DD5 92,0900 42,1600 0,6500 110,5080 50,5920 0,7800

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

DD1 53,7800 0,6500 64,5360 0,7800

DD2 53,7800 0,6500 64,5360 0,7800

DD3 68,0500 36,6100 0,6500 81,6600 43,9320 0,7800

DD4 66,1000 31,9600 0,6500 79,3200 38,3520 0,7800

DD5 125,0000 46,9800 0,6500 150,0000 56,3760 0,7800

DD6 125,0000 49,3800 0,6500 150,0000 59,2560 0,7800

DD7 76,0200 41,6300 0,6500 91,2240 49,9560 0,7800

DD8 70,0100 27,8100 0,6500 84,0120 33,3720 0,7800

Východoslovenská distribučná, a.s. 

DD1 53,8400 0,6500 64,6080 0,7800

DD2 53,8400 0,6500 64,6080 0,7800

DD3 58,3200 37,2000 0,6500 69,9840 44,6400 0,7800

DD4 58,3200 37,2000 0,6500 69,9840 44,6400 0,7800

DD5 64,1600 52,0000 0,6500 76,9920 62,4000 0,7800

DD6 64,1600 52,0000 0,6500 76,9920 62,4000 0,7800
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Cenová úroveň „Jedna Energia“ (pri nesplnení podmienky súčasného trvania 

zmlúv na dodávku elektriny a plynu)

Cena bez DPH Cena s DPH

 Príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy
Cena za odobratú elektrinu 

v €/MWh podľa tarifného pásma

Stála mesačná 

platba v €

Cena za odobratú elektrinu 

v €/MWh podľa tarifného pásma

Stála mesačná 

platba v €

Sadzba dodávky VT NT  VT NT  

Západoslovenská distribučná, a.s.

DD1 57,8800  0,6500 69,4560 0,7800

DD2 57,8800  0,6500 69,4560 0,7800

DD3 63,4700 39,7300 0,6500 76,1640 47,6760 0,7800

DD4 92,0900 48,5900 0,6500 110,5080 58,3080 0,7800

DD5 92,0900 45,3200 0,6500 110,5080 54,3840 0,7800

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

DD1 57,8100  0,6500 69,3720  0,7800

DD2 57,8100  0,6500 69,3720  0,7800

DD3 68,0500 39,8000 0,6500 81,6600 47,7600 0,7800

DD4 71,0500 34,3600 0,6500 85,2600 41,2320 0,7800

DD5 134,3800 50,5000 0,6500 161,2560 60,6000 0,7800

DD6 134,3800 53,0800 0,6500 161,2560 63,6960 0,7800

DD7 81,7200 44,7600 0,6500 98,0640 53,7120 0,7800

DD8 75,2600 29,9000 0,6500 90,3120 35,8800 0,7800

Východoslovenská distribučná, a.s. 

DD1 57,8800  0,6500 69,4560  0,7800

DD2 57,8800  0,6500 69,4560  0,7800

DD3 62,6900 39,9900 0,6500 75,2280 47,9880 0,7800

DD4 62,6900 39,9900 0,6500 75,2280 47,9880 0,7800

DD5 68,9700 54,2500 0,6500 82,7640 65,1000 0,7800

DD6 68,9700 55,9000 0,6500 82,7640 67,0800 0,7800

I  Cena za dodávku 
elektriny pre 
domácnosti 
pre produkt 
Elektrina Výhodne Extra
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II  Štandardná cena za 
dodávku elektriny 
pre domácnosti

Pozn.: 

Štandardná cena za dodávku elektriny pre domácnosti je deinovaná cenníkom 
dodávky elektriny pre domácnosti, ev. č. E/1/2013.

Cena bez DPH Cena s DPH

 Príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy
Cena za odobratú elektrinu 

v €/MWh podľa tarifného pásma

Stála mesačná 

platba v €

Cena za odobratú elektrinu 

v €/MWh podľa tarifného pásma

Stála mesačná 

platba v €

Sadzba dodávky VT NT  VT NT  

Západoslovenská distribučná, a.s.

DD1 59,8500  0,6500 71,8200 0,7800

DD2 59,8500  0,6500 71,8200 0,7800

DD3 68,0500 42,1400 0,6500 81,6600 50,5680 0,7800

DD4 98,0900 49,6800 0,6500 117,7080 59,6160 0,7800

DD5 98,0900 54,2500 0,6500 117,7080 65,1000 0,7800

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

DD1 59,8500  0,6500 71,8200  0,7800

DD2 59,8500  0,6500 71,8200  0,7800

DD3 68,0500 39,8000 0,6500 81,6600 47,7600 0,7800

DD4 72,4600 35,3000 0,6500 86,9520 42,3600 0,7800

DD5 143,4600 54,2500 0,6500 172,1520 65,1000 0,7800

DD6 139,5400 55,6800 0,6500 167,4480 66,8160 0,7800

DD7 87,2100 47,7000 0,6500 104,6520 57,2400 0,7800

DD8 80,5000 32,0000 0,6500 96,6000 38,4000 0,7800

Východoslovenská distribučná, a.s. 

DD1 59,8500  0,6500 71,8200  0,7800

DD2 59,8500  0,6500 71,8200  0,7800

DD3 65,1700 43,1000 0,6500 78,2040 51,7200 0,7800

DD4 65,1700 44,8800 0,6500 78,2040 53,8560 0,7800

DD5 71,6300 54,2500 0,6500 85,9560 65,1000 0,7800

DD6 71,6300 57,0100 0,6500 85,9560 68,4120 0,7800
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III  Podmienky 
pridelenia sadzieb 
dodávky elektriny 
pre domácnosti

Pokračovanie na nasledujúcej dvojstrane.

* Uvedený prehľad má informatívny charakter. Doba platnosti NT a VT v jednotlivých dis-
tribučných sadzbách a podmienky jej pridelenia detailne deinuje príslušný prevádzkovateľ 
distribučnej sústavy, do ktorej je dané odberné miesto pripojené.

Názov sadzby dodávky Prislúchajúca sadzba 

distribúcie

Odporúčaný účel využitia Podmienky pridelenia sadzby Doba platnosti VT a NT*

DD1 D1

Bežná spotreba 

– menšia domácnosť

Podmienkou na pridelenie sadzby DD1 je pridelenie distribuč-

nej sadzby D1, prípadne inej vhodnej distribučnej sadzby pre 

odberateľov elektriny v  domácnosti s  charakteristikou najbližšie 

zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD1, pokiaľ nebude 

príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy poskytovaná 

distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D1.

Meranie spotreby elektriny nie je 

rozdelené do pásiem.

DD2 D2

Bežná spotreba 

– väčšia domácnosť

Podmienkou na pridelenie sadzby DD2 je pridelenie distribučnej 

sadzby D1 alebo D2, prípadne inej vhodnej distribučnej sadzby pre 

odberateľov elektriny v  domácnosti s  charakteristikou najbližšie 

zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD2, pokiaľ nebude prí-

slušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy poskytovaná distri-

bučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D1 alebo D2.

Meranie spotreby elektriny nie je 

rozdelené do pásiem.

DD3 D3

Bežná spotreba a ohrev vody Podmienkou na pridelenie sadzby DD3 je pridelenie distribučnej 

sadzby D3 alebo D4, prípadne inej vhodnej distribučnej sadzby pre 

odberateľov elektriny v  domácnosti s  charakteristikou najbližšie 

zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD3, pokiaľ nebude prí-

slušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy poskytovaná distri-

bučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D3 alebo D4.

Doba platosti NT je minimálne 8 ho-

dín denne s  ixne určeným časom 

prevádzky v pásme NT v nepretrži-

tom trvaní aspoň tri hodiny, pričom 

blokovanie elektrických spotrebičov 

sa nevyžaduje.

DD4 D4

Akumulačné kúrenie Podmienkou na pridelenie sadzby DD4 je pridelenie distribučnej 

sadzby D3 alebo D4, prípadne inej vhodnej distribučnej sadzby pre 

odberateľov elektriny v  domácnosti s  charakteristikou najbližšie 

zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD4, pokiaľ nebude prí-

slušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy poskytovaná distri-

bučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D3 alebo D4.

Doba platnosti NT je minimálne 8 ho-

dín denne s  blokovaním akumulač-

ných elektrických spotrebičov počas 

doby platnosti VT.
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III  Podmienky 
pridelenia sadzieb 
dodávky elektriny 
pre domácnosti

Názov sadzby dodávky Prislúchajúca sadzba 

distribúcie

Odporúčaný účel využitia Podmienky pridelenia sadzby Doba platnosti VT a NT*

DD5 D5

Priamovýhrevné kúrenie Podmienkou na pridelenie sadzby DD5 je pridelenie 

distribučnej sadzby D5, prípadne inej vhodnej distri-

bučnej sadzby pre odberateľov elektriny v domácnosti 

s  charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe 

dodávky elektriny DD5, pokiaľ nebude príslušným 

prevádzkovateľom distribučnej sústavy poskytovaná 

distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domác-

nosti D5. Sadzbu možno prideliť pre plne elektriikova-

né odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými 

priamovýhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a  prí-

pravu teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj 

na varenie, so zabezpečením technického blokovania 

priamovýhrevných častí počas pásma VT, pričom pri-

pojenie je na samostatný elektrický obvod inštalovaný 

napevno bez zásuviek so stýkačom ovládaným spína-

čom HDO cez oddeľujúce relé, ktorý určí prevádzko-

vateľ distribučnej sústavy.

Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín den-

ne s  blokovaním priamovýhrevných elektric-

kých spotrebičov, resp. elektrických spotrebi-

čov na vykurovanie počas doby platnosti VT.

DD6 D6

Tepelné čerpadlo Podmienkou na pridelenie sadzby DD6 je pridelenie dis-

tribučnej sadzby D6, prípadne inej vhodnej distribučnej 

sadzby pre odberateľov elektriny v domácnosti s cha-

rakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodáv-

ky elektriny DD6, pokiaľ nebude príslušným prevádzko-

vateľom distribučnej sústavy poskytovaná distribučná 

sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D6.

Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín den-

ne s  blokovaním elektrických spotrebičov na 

vykurovanie počas doby platnosti VT.

DD7 D7

Spotreba počas víkendov Podmienkou na pridelenie sadzby DD7 je pridelenie dis-

tribučnej sadzby D7, prípadne inej vhodnej distribučnej 

sadzby pre odberateľov elektriny v domácnosti s cha-

rakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodáv-

ky elektriny DD7, pokiaľ nebude príslušným prevádzko-

vateľom distribučnej sústavy poskytovaná distribučná 

sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D7.

Nízke pásmo sa poskytuje celoročne od piatka 

od 15.00 hod. do pondelka do 06.00 hod.

DD8 D8

Akumulačné kúrenie Podmienkou na pridelenie sadzby DD8 je pridelenie dis-

tribučnej sadzby D8, prípadne inej vhodnej distribučnej 

sadzby pre odberateľov elektriny v domácnosti s cha-

rakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodáv-

ky elektriny DD8, pokiaľ nebude príslušným prevádzko-

vateľom distribučnej sústavy poskytovaná distribučná 

sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D8.

Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne 

s  blokovaním akumulačných elektrických spot-

rebičov počas doby platnosti VT s určeným mi-

nimálnym inštalovaným výkonom akumulačných 

spotrebičov. Podmienky uplatňovania NT sú ur-

čené v cenovom rozhodnutí pre príslušného pre-

vádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je od-

berné miesto odberateľa v domácnosti pripojené.
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IV  Podmienky 
uplatnenia cien za 
dodávku elektriny 
pre domácnosti

1 Úvodné ustanovenia

1.1  Ceny a podmienky dodávky elektriny uvedené v tomto Cenníku sú stanovené v zmysle rozhod-
nutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), ev. č. 0029/2013/E z 23. 11. 2012.

1.2  Sadzby, ceny a podmienky uvedené v tomto Cenníku platia za dodávku elektriny odberate-
ľom elektriny v domácnostiach (ďalej len „Odberateľ“), ktorých odberné elektrické zariade-
nie je pripojené do distribučnej sústavy elektriny nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do 
1 kV) a ktorí nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti (t. j. pre domácnosti, chaty, 
záhrady, garáže a podobne, ak odber neslúži na podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť, ktorá 
nepredstavuje vlastnú spotrebu Odberateľa elektriny v domácnosti). 

1.3  Zmluvou o dodávke elektriny sa rozumie Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo Zmluva 
o dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba (ďalej len „Zmluva“).

1.4  Ceny uvedené v tomto Cenníku platia pre všetkých koncových Odberateľov elektriny v domác-
nosti uvedených v bode 1.2 tohto Cenníka, osobitne pre každé odberné miesto, na ktoré dodáva 
elektrinu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „Dodávateľ“), na území Slovenskej re-
publiky.

1.5  Odberným miestom (ďalej len „OM“) je miesto odberu elektriny vybavené určeným meradlom, 
ktoré tvorí samostatný priestorovo alebo územne uzavretý a trvalo elektricky prepojený celok.

1.6  Príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy sa rozumie prevádzkovateľ distribučnej sús-
tavy, do ktorej je príslušné OM Odberateľa elektriny v domácnosti alebo OM spoločných častí 
a spoločných zariadení bytového domu pripojené (ďalej len „príslušný PDS“).

1.7  Na preukázanie skutočnosti podľa § 47 ods. 3 vyhlášky úradu č. 225/2011 Z. z., ktorou sa usta-
novuje cenová regulácia v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 225/2011 Z. z.“) správcom 
bytového domu alebo spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov Dodávateľovi 
elektriny, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené vý-
lučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení 
iba domácnosťami, sa v plnom rozsahu uplatnia podmienky takéhoto preukázania určené prí-
slušným PDS, do ktorej sú odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového 
domu pripojené. Dodávateľ elektriny bude považovať túto skutočnosť za preukázanú vtedy, ak 
ju bude považovať za preukázanú príslušný PDS. Ak v zmysle § 47 ods. 3 vyhlášky č. 225/2011 
Z. z. správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov prí-
slušnému PDS preukáže, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je 
spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných 

zariadení iba domácnosťami a príslušný PDS odberným miestam spoločných častí a spoločných 
zariadení bytového domu pridelí príslušnú sadzbu za distribúciu elektriny pre domácnosti, má 
Odberateľ elektriny nárok na pridelenie sadzby za dodávku elektriny pre domácnosti na tieto 
odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu s účinnosťou odo dňa 
účinnosti priradenia príslušnej sadzby za distribúciu elektriny pre domácnosti príslušným PDS 
uvedeným odberným miestam spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. Pod-
klady potrebné na preukázanie uvedených skutočností predloží správca bytového domu alebo 
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov príslušnému PDS prostredníctvom Do-
dávateľa elektriny spôsobom a v rozsahu uvedeným v prevádzkovom poriadku príslušného PDS, 
do ktorej sú príslušné odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu 
pripojené, ak je pre dotknuté odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového 
domu uzatvorená s Dodávateľom elektriny Zmluva o združenej dodávke elektriny. V prípade 
preukázania skutočností podľa tohto bodu sa sadzby za dodávku elektriny pre domácnosti ne-
budú uplatňovať pre dodávku elektriny do dotknutých odberných miest spoločných častí a spo-
ločných zariadení bytového domu spätne. Ustanovenia tohto bodu platia iba počas účinnosti 
§ 47 ods. 3 vyhlášky č. 225/2011 Z. z.

1.8  Dodávateľ si s Odberateľom zmluvne dohodne podmienky uplatnenia produktovej, resp. štan-
dardnej ceny. 

2 Štruktúra a použitie ceny združenej dodávky elektriny

2.1  Ceny uvedené v tomto Cenníku v sebe zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákla-
dov na odchýlky, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny. 

2.2  Celkovú cenu za dodávku elektriny tvorí okrem ceny za dodávku elektriny aj tarifa za distribú-
ciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny, tarifa za straty pri distribúcii elektriny, tarifa za 
systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému, odvod podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na na-
kladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatné položky podľa 
aktuálne platného cenového rozhodnutia úradu, ktorým boli schválené alebo určené ceny za 
prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre príslušného prevádzkovateľa distribuč-
nej sústavy, do ktorej je odberné miesto Odberateľa elektriny v domácnosti pripojené. Uvedené 
platí v prípade, ak je dodávka elektriny Dodávateľom elektriny združenou dodávkou elektriny, 
t. j. v prípade uzatvorenia Zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo Zmluvy o dodávke elek-
triny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba.

2.3  Cena za dodávku elektriny sa skladá:
  – z mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac)
  – z ceny za 1 MWh odobratej elektriny, ak ide o jednotarifnú sadzbu, resp. z ceny za 1 MWh 

odobratej elektriny v príslušnej tarife (NT a VT), ak ide o dvojtarifnú sadzbu 

Mesačná platba za jedno OM je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie vždy v rovnako stano-
venej výške. Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne podľa počtu dní v danom 
fakturačnom období s prihliadnutím na celkový počet dní v kalendárnom roku, t. j. v roku 2013 ako 
1/365 dvanásťnásobku mesačnej platby za každý aj začatý deň dodávky elektriny.
Dodávateľ uplatní cenu podľa jednotlivej sadzby dodávky, a to pre každé odberné miesto samos-
tatne. Meranie dodávky elektriny sa vykonáva súvisle počas celého dňa v jednom pásme alebo je 
rozlíšené na pásmo VT a pásmo NT, ktorých využitie je určené príslušnou sadzbou. Dobu platnosti 
vysokej tarify (ďalej len „VT“) a nízkej tarify (ďalej len „NT“) určuje príslušný PDS.
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Zákaznícke centrá SPP2.4  Dodávateľ elektriny vyhotovuje vyúčtovacie faktúry za dodávku elektriny spravidla jedenkrát 
ročne. Ak Odberateľ elektriny neumožní prístup k určenému meradlu na účely odpočtu doda-
nej elektriny, spotreba elektriny sa vyúčtuje podľa spotreby predchádzajúceho porovnateľné-
ho obdobia alebo podľa hodnôt dohodnutých na príslušné obdobie. Určenie spotreby elektri-
ny na odbernom mieste vykoná príslušný PDS v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom. Pri 
zmene ceny dodávanej elektriny na začiatku alebo v priebehu regulačného roka sa nová cena 
bude uplatňovať po vykonaní odpočtu určených meradiel alebo iným spôsobom, t. j. spotreba 
k rozhodnému dňu sa určí prepočtom podľa priemernej dennej spotreby na danom odbernom 
mieste na základe údajov podľa posledných známych fyzických odpočtov. Ak sa spotreba určí 
iným spôsobom ako fyzickým odpočtom, môže Odberateľ elektriny požiadať Dodávateľa elek-
triny o preverenie jeho správnosti.

3 Uplatnenie sadzby za dodávku elektriny (DD1 až DD8)

3.1  Odberateľ elektriny v domácnosti si môže podľa svojich odberových pomerov zvoliť sadzbu za 
dodávku podľa podmienok uvedených v tomto Cenníku, pričom musí spĺňať podmienky uve-
dené v tomto Cenníku na pridelenie zvolenej sadzby. Toto neplatí pre osobitné odbery zaradené 
do sadzby DD1, ktorými sú odbery slúžiace na výstavbu až do predloženia kolaudačného roz-
hodnutia, kedy je Odberateľom fyzická osoba. Odberateľ elektriny v domácnosti si po ukončení 
výstavby a po kolaudácii môže zvoliť inú sadzbu dodávky elektriny a inú sadzbu distribúcie elek-
triny, ak spĺňa podmienky na jej pridelenie. Splnenie podmienok dodávateľ elektriny pri uzat-
váraní Zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo Dodávateľa elektriny, resp. príslušného PDS 
vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených na pridelenie sadzby a v prípade ne-
oprávnene získanej sadzby má Dodávateľ elektriny právo doúčtovať spotrebu elektriny v sadzbe, 
na ktorej pridelenie spĺňa Odberateľ elektriny podmienky v zmysle tohto Cenníka.

3.2  Príslušná sadzba dodávky sa uplatňuje najmenej jeden rok pre toho istého Odberateľa elektriny 
v domácnosti na tom istom OM. O zmenu sadzby za dodávku u toho istého Odberateľa elek-
triny na tom istom OM možno požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny 
sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov Odberateľa elektriny v domácnosti počas roka 
môže Odberateľ elektriny v domácnosti požiadať o zmenu sadzby za dodávku skôr. Zmenu 
sadzby za dodávku posudzuje a povoľuje Dodávateľ elektriny. Za zmenu odberových pomerov 
sa nepovažuje sezónne využívanie spotrebičov. Sadzba za dodávku sa nikdy nemení automa-
ticky podľa výšky ročnej spotreby alebo skutočnej spotreby za príslušné odpočtové obdobie.

3.3  Ceny uvedené v tomto Cenníku sú bez DPH, bez spotrebnej dane z elektriny a iných apliko-
vateľných daní v zmysle platných legislatívnych predpisov. Pri fakturácii za dodávku elektriny 
Dodávateľ vychádza z cien bez DPH.
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