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I  Cena za dodávku 
elektriny pre 
domácnosti 
pre produkt 
Elektrina Výhodne 
Extra jeseň 2013

Cenová úroveň „Dve Energie jeseň 2013“ (pri splnení podmienky súčasného 

trvania zmlúv na dodávku elektriny a plynu na dobu určitú)

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 48,8000 0,6500 58,5600 0,7800

DD2 48,8000 0,6500 58,5600 0,7800

DD3 56,8700 34,4000 0,6500 68,2440 41,2800 0,7800

DD4 80,0800 41,6600 0,6500 96,0960 49,9920 0,7800

DD5 80,0800 45,2000 0,6500 96,0960 54,2400 0,7800

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

DD1 48,5700 0,6500 58,2840 0,7800

DD2 48,5700 0,6500 58,2840 0,7800

DD3 56,8700 32,4900 0,6500 68,2440 38,9880 0,7800

DD4 59,1500 28,8100 0,6500 70,9800 34,5720 0,7800

DD5 119,3300 45,4400 0,6500 143,1960 54,5280 0,7800

DD6 113,9100 45,4500 0,6500 136,6920 54,5400 0,7800

DD7 71,1900 38,9400 0,6500 85,4280 46,7280 0,7800

DD8 67,2500 27,3300 0,6500 80,7000 32,7960 0,7800

Východoslovenská distribučná, a.s. 

DD1 49,4400 0,6500 59,3280 0,7800

DD2 49,4400 0,6500 59,3280 0,7800

DD3 53,2000 36,2100 0,6500 63,8400 43,4520 0,7800

DD4 53,2000 36,6400 0,6500 63,8400 43,9680 0,7800

DD5 58,4800 45,4400 0,6500 70,1760 54,5280 0,7800

DD6 58,4800 47,3600 0,6500 70,1760 56,8320 0,7800
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Cenová úroveň „Jedna Energia jeseň 2013“ (pri nesplnení podmienky 

súčasného trvania zmlúv na dodávku elektriny a plynu na dobu určitú)

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 50,3700  0,6500 60,4440 0,7800

DD2 50,3700  0,6500 60,4440 0,7800

DD3 56,8700 35,3000 0,6500 68,2440 42,3600 0,7800

DD4 86,0800 41,6600 0,6500 103,2960 49,9920 0,7800

DD5 86,0800 45,4400 0,6500 103,2960 54,5280 0,7800

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

DD1 50,2600  0,6500 60,3120  0,7800

DD2 50,2600  0,6500 60,3120  0,7800

DD3 56,8700 34,3500 0,6500 68,2440 41,2200 0,7800

DD4 63,5900 30,9800 0,6500 76,3080 37,1760 0,7800

DD5 119,3300 45,4400 0,6500 143,1960 54,5280 0,7800

DD6 116,6000 46,5900 0,6500 139,9200 55,9080 0,7800

DD7 72,0600 39,6700 0,6500 86,4720 47,6040 0,7800

DD8 67,2500 27,3300 0,6500 80,7000 32,7960 0,7800

Východoslovenská distribučná, a.s. 

DD1 50,6900  0,6500 60,8280  0,7800

DD2 50,6900  0,6500 60,8280  0,7800

DD3 55,0300 36,2100 0,6500 66,0360 43,4520 0,7800

DD4 57,1900 39,3800 0,6500 68,6280 47,2560 0,7800

DD5 62,8600 45,4400 0,6500 75,4320 54,5280 0,7800

DD6 62,8600 47,7300 0,6500 75,4320 57,2760 0,7800

I  Cena za dodávku 
elektriny pre 
domácnosti 
pre produkt 
Elektrina Výhodne 
Extra jeseň 2013
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II  Podmienky 
pridelenia sadzieb 
dodávky elektriny 
pre domácnosti

* Uvedený prehľad má informatívny charakter. Doba platnosti NT a VT v jednotlivých distribučných sadzbách 
a podmienky jej pridelenia detailne deinuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je dané 
odberné miesto pripojené. V prípade, že príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy bude poskytovaná 
odlišná distribučná sadzba, dodávateľ uplatňuje sadzbu dodávky s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou 
tejto sadzbe. Dodávateľ poskytuje poradenstvo o vhodnosti sadzby na daný účel využitia na svojej telefonickej 
linke 0850 111 363 alebo na zakaznickalinka@spp.sk.

Názov 

sadzby 

dodávky

Zodpo-

vedajúca 

sadzba

distribúcie

Odporúčaný účel 

využitia

Popis sadzby

DD1 D1

Bežná spotreba 

– menšia 

domácnosť

Meranie spotreby elektriny nie je rozdelené do 

pásiem. 

DD2 D2

Bežná spotreba 

– väčšia 

domácnosť

Meranie spotreby elektriny nie je rozdelené do 

pásiem. 

DD3 D3
Bežná spotreba 

a ohrev vody

Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne s ixne 

určeným časom prevádzky v pásme NT v nepretr-

žitom trvaní aspoň tri hodiny, pričom blokovanie 

elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. 

DD4 D4
Akumulačné 

vykurovanie

Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne 

s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov 

počas doby platnosti VT.

DD5 D5
Priamovýhrevné 

vykurovanie

Sadzbu možno prideliť pre plne elektriikované od-

berné miesto s pevne inštalovanými elektrickými pria-

movýhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu 

teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na 

varenie, so zabezpečením technického blokovania 

priamovýhrevných častí počas pásma VT. Doba plat-

nosti NT je minimálne 20 hodín denne.

DD6 D6 Tepelné čerpadlo

Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne 

s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurova-

nie počas doby platnosti VT.

DD7 D7
Spotreba počas 

víkendov

Nízke pásmo sa poskytuje celoročne od piatka od 

15.00 hod. do pondelka do 6.00 hod. 

DD8 D8
Akumulačné 

vykurovanie

Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne 

s blokovaním akumulačných elektrických spotrebi-

čov počas doby platnosti VT s určeným minimálnym 

inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov.

III  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 zverej-
nených právoplatných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“).

1.2  Sadzby, ceny a podmienky uvedené v tomto Cenníku platia za dodávku elektriny odberateľom 
elektriny v domácnostiach (ďalej len „Odberateľ“), ktorých odberné elektrické zariadenie je pripo-
jené 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, gará-
že 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  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 do Národného jadrového fondu 
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 pre-
vádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto Odberateľa elektriny v domácnosti 
pripojené. Informáciu o integrovanej cene elektriny Dodávateľ zverejňuje na stránke www.spp.sk.

2.3  Cena za dodávku elektriny sa skladá:
 –  z mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac). Mesačná platba za jedno OM je 

fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie vždy v rovnako stanovenej výške. Neucelené 
časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne podľa počtu dní v danom fakturačnom 
období. Dodávateľ uplatní cenu podľa jednotlivej sadzby dodávky, a to pre každé odberné 
miesto samostatne.

  –  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. 

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 
uvedené v tomto Cenníku na pridelenie zvolenej sadzby. Toto neplatí pre osobitné odbery zara-
dené do sadzby DD1, ktorými sú odbery slúžiace na výstavbu až do predloženia kolaudačného 
rozhodnutia, kedy je Odberateľom fyzická osoba. Odberateľ elektriny v domácnosti si po ukon-
čení výstavby a po kolaudácii môže zvoliť inú sadzbu dodávky elektriny a inú sadzbu distribúcie 
elektriny, ak spĺňa podmienky na jej pridelenie. Splnenie podmienok Dodávateľ elektriny pri 
uzatváraní Zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo Dodávateľa elektriny, resp. príslušné-
ho PDS vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených na pridelenie sadzby a v prí-
pade neoprávnene 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.

Zákaznícka linka SPP: 0850 111 363
E-mail: zakaznickalinka@spp.sk
www.spp.sk


