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

Platný od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Ceny za dodávku elektriny uvedené v  tomto cenníku sú schválené rozhodnutím ÚRSO č. 0018/2013/E zo dňa 22.  11.  2012 
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 0,6500 0,7800 0,0607231 0,0728677  -  -

DD2 0,6500 0,7800 0,0607231 0,0728677  -  -

DD3 0,6500 0,7800 0,0803231 0,0963877 0,0406189 0,0487427

DD4 0,6500 0,7800 0,0739425 0,0887310 0,0360236 0,0432283

DD5 0,6500 0,7800 0,1522222 0,1826666 0,0574479 0,0689375

DD6 0,6500 0,7800 0,1423878 0,1708654 0,0568215 0,0681858

DD7 0,6500 0,7800 0,0889913 0,1067896 0,0486756 0,0584107

DD8 0,6500 0,7800 0,0960301 0,1152361 0,0384717 0,0461660

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.


