
Ceny sú platné od 1. 1. 2016
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Uvedené ceny sú za 1 MWh a mesačná platba je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie vždy v rovnakej stanovenej výške. Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne podľa počtu dní v danom fakturačnom období s prihliadnutím na celkový počet dní v kalendárnom roku, tj. 1/365 

dvanásťnásobku mesačnej platby za každý aj začatý deň dodávky elektriny.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20 % (ceny v zátvorkách sú s DPH a slúžia iba na informatívne účely). Ceny v EUR sú zaokrúhlené na 4 desatinné miesta. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

Všeobecné pravidlá dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti sú súčasťou cenového rozhodnutia ÚRSO.

VT = vysoká tarifa I NT = nízka tarifa I MWh = 1000 kWh

Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 je súčasťou koncovej ceny elektriny pre koncových odberateľov odvod do Národného jadrového fondu, od 1. 7. 2015 stanovený vo výške 3,21 EUR/MWh.

CENY PRODUKTOV SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ZO SIETÍ NN PRE DOMÁCNOSTI

PRODUKTOVÝ RAD „HOME ŠTANDARD ZS“*
Cenník 2016
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CENA ZA DODÁVKU 

ELEKTRINY
Vážený zákazník,

tento cenník je určený pre domácnosti pripojené do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a 

obsahuje ceny silovej elektriny platné pre obdobie od 1. 1. do 31. 12. 2016.

PREHĽAD SADZIEB A ICH CHARAKTERISTIKA

DD1 (Home Štandard 24)

Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny - sadzba DD1 je vhodná pre odberné miesta s 

nižšou spotrebou elektriny (napr. chaty, garáže, záhrady). Podmienkou na pridelenie sadzby DD1 je priradenie distribučnej 

sadzby D1, prípadne iná vhodná distribučná sadzba 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.

DD2 (Home Štandard 24 Plus)

Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny - sadzba DD2 je vhodná pre odberné miesta, 

ktorých spotreba elektriny je vyššia (napr. rodinné domy, byty – odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré 

nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody). Podmienkou na pridelenie sadzby DD2 je priradenie distribučných 

sadzieb D1 alebo D2. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú sadzbu D2.

DD3 (Home Aku 12)

Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny - sadzba DD3 je vhodná najmä pre odberné miesta s 

elektrickými akumulačnými spotrebičmi s nižšou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD3 je priradenie 

distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú sadzbu D3. Dobu platnosti VT a NT určuje 

prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v 

nízkom pásme v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.

DD4 (Home Aku 8)

Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny - sadzba DD4 je vhodná najmä pre 

odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s vyššou spotrebou elektriny. Podmienkou na 

pridelenie sadzby DD4 je priradenie distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre 

distribučnú sadzbu D4. Dobu platnosti VT a NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Doba 

platnosti NT je minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase 

vysokého pásma.

DD5 (Home Priamovýhrev 20 )

Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním - podmienkou na 

pridelenie sadzby DD5 je priradenie distribučnej sadzby D5. Dobu platnosti VT a NT určuje príslušný 

prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním 

priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase VT.

*Cenník je určený pre domácnosti pripojené do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

DD3

DD4

DD5

Zákaznícke centrum 
Pondelok  8:00 - 17:00 
Utorok  8:00 - 17:00 
Streda  8:00 - 17:00 
Štvrtok  8:00 - 16:00 
Piatok  8:00 - 14:00 
Plynárenská 5944/7A, 821 09 Bratislava 2 

Adresa pre zasielanie 
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 
Plynárenská 5944/7A, 821 09 Bratislava 2 
kontakt@slovakiaenergy.sk 
www.slovakiaenergy.sk 

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava  
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Zákaznícka linka 
Pondelok - Piatok     7:00 - 20:00 
Sobota - Nedeľa        9:00 - 17:30 
zákaznícka linka:    (0) 259 209 000 


