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CENNÍK REGULOVANEJ DODÁVKY ELEKTRINY 2013
pre malé podniky

Ceny v tomto cenníku sú určené pre regulovanú činnosť dodávka elektriny pre „malé podniky“, ktorú vykonáva spoločnosť Stredo-
slovenská energetika, a. s. (ďalej len SSE) ako dodávateľ elektriny.

Štruktúra produktov dodávky elektriny

Podľa Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) č. 0056/2013/E zo dňa 29. 11. 20012 dochádza s účin-
nosťou od 1. 1. 2013 k nahradeniu pôvodnej sadzby (produktu) novou sadzbou (produktom). Malý podnik prejavuje súhlas so zme-
nou sadzby akceptovaním dohody o zálohových platbách pre rok 2013.

Pôvodná sadzba (produkt) 
 k 31. 12. 2012

Nová sadzba (produkt) 
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Charakteristika produktu

Jednopásmové produkty

Aktiv 24 DMP1 Jednopásmová sadzba

Dvojpásmové produkty

Klasik 8 DMP4 Dvojpásmová sadzba s platnosťou nízkej tarify 8 hodín

Aku 8 DMP6
Akumulačné vykurovanie (dvojpásmová sadzba s platnosťou 
nízkej tarify 8 hodín)

Komfort 20 DMP7
Priamovýhrevné vykurovanie 
(dvojpásmová sadzba s platnosťou nízkej tarify 20 hodín)

Špecifické produkty

Panoramik DMP10 Sadzba je určená výlučne pre verejné osvetlenie 

Element DMP9 Sadzba je určená výlučne pre nemerané odbery elektriny

Cenník regulovanej dodávky elektriny 2013 pre malé podniky

Sadzby a ceny regulovanej dodávky elektriny pre malé podniky sú v súlade s rozhodnutím ÚRSO č. 0056/2013/E určené pre odber-
né miesta malého podniku so súhrnnou spotrebou elektriny v roku 2011 najviac 30 MWh, ktoré sú pripojené do distribučnej sústa-
vy príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a ktorým dodáva elektrinu SSE v režime univerzálnej služby na základe zmlúv 
o zduženej dodávke elektriny alebo na základe zmlúv o dodávke elektriny uzatvorených medzi SSE a malým podnikom, platných
a účinných aj po  31. 12. 2012. 

Sadzba (produkt)
Mesačná platba (€/mesiac/OM) Cena za elektrinu(€/MWh)

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Jednopásmové produkty

DMP1 0,6500 0,7800 67,1413 80,5696

Dvojpásmové produkty

DMP4 0,6500 0,7800
VT 74,7908 89,7490

NT 43,1547 51,7856

DMP6 0,6500 0,7800
VT 82,9962 99,5954

NT 43,2802 51,9362

DMP7 0,6500 0,7800
VT 83,6790 100,4148

NT 63,5340 76,2408

Špecifické produkty

DMP10 0,6500 0,7800 53,1706 63,8047

DMP9 0,6500 0,7800 - -

Ceny elektriny nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny a ostatné regulované poplatky a spotrebnú daň.    


