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Cenník regulovanej dodávky elektriny 2014 pre malé podniky
Platný od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku sú schválené rozhodnutím ÚRSO č. 0020/2014/E zo dňa 22.11.2013 a sú urče-
né pre odberné miesta malého podniku so súhrnnou spotrebou elektriny v roku 2012 najviac 30 MWh, ktoré sú pripojené do dis-
tribučnej sústavy príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a ktorým dodáva elektrinu spoločnosť Stredoslovenská ener-
getika, a.s. (ďalej len „SSE“) v režime univerzálnej služby na základe zmlúv o združenej dodávke elektriny alebo na základe zmlúv o 
dodávke elektriny uzatvorených medzi SSE a malým podnikom, platných a účinných aj po 31.12.2013.

Štruktúra produktov

Pôvodná sadzba za 
dodávku elektriny 
(produkt) k 31.12.2013

Sadzba za dodávku 
elektriny (produkt) od 
1.1.2014

Charakteristika produktu

Aktiv 24 DMP1 Jednopásmová sadzba.

Klasik 8 DMP4 Dvojpásmová sadzba s platnosťou NT 8 hodín.

Aku 8 DMP6 Akumulačné vykurovanie (dvojpásmová sadzba s platnosťou NT 8 hodín).

Komfort 20 DMP7 Priamovýhrevné vykurovanie (dvojpásmová sadzba s platnosťou NT 20 hodín).

Element DMP9 Sadzba je určená výlučne pre nemerané odbery elektriny.

Panoramik DMP10 Sadzba je určená výlučne pre verejné osvetlenie.

VT – vysoké pásmo (vysoká tarifa); NT – nízke pásmo (nízka tarifa)

Ceny regulovanej dodávky elektriny 2014 pre malé podniky

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

DMP1 0,6500 0,7800 56,8413 68,2096 - - 

DMP4 0,6500 0,7800 61,3272 73,5926 36,3057 43,5668

DMP6 0,6500 0,7800 71,8793 86,2552 38,2370 45,8844

DMP7 0,6500 0,7800 69,7601 83,7121 53,2055 63,8466

DMP9 0,6500 0,7800 - - - -

DMP10 0,6500 0,7800 47,1380 56,5656 - -

Ceny VT a NT sú uvádzané v EUR/MWh.

Ceny elektriny nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny a ostatné regulované poplatky, spotrebnú daň a odvod do 
Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívny-
mi odpadmi.


