
CENNÍK 
DODÁVKY ELEKTRINY
PRE ODBERATEĽOV V DOMÁCNOSTI
pripojených do distribučnej sústavy spoločnosti
Stredoslovenská energetika ― Distribúcia, a. s.

Koncové ceny elektriny spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. pre domácnosti pripojené do distribučnej 
sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. sú určené na základe rozhodnutí Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO):
• č. 0029/2017/E (sadzby za dodávku elektriny),
• č. 0017/2017/E (sadzby za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, vrátane prenosu a strát pri 

prenose, a tarifa za straty pri distribúcií elektriny na napäťovej hladine NN),
• č. 0077/2017/E (tarifa za výrobu elektriny z domáceho uhlia, tarifa za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov 

energie, tarifa za výrobu elektriny vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, tarifa za ostatné činnosti organizátora 

krátkodobého trhu s elektrinou a tarifa za systémové služby).

Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 je súčasťou koncovej ceny elektriny pre domácnosti 
odvod do Národného jadrového fondu, ktorý je od 1. 7. 2015 vo výške 3,21 EUR/MWh, resp. 0,00321 EUR/kWh.

ŠTRUKTÚRA SADZIEB

Sadzba Charakteristika sadzby

DD1 Vhodná pre odberné miesta s bežným využitím elektriny.

DD2 Vhodná pre odberné miesta s operatívnym riadením času platnosti NT, najmä pre akumulačný ohrev 
vody, NT je poskytovaná minimálne 8 hodín denne.

DD3 Vhodná pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním a tepelným čerpadlom 
a s operatívnym riadením času platnosti NT, ktorá je poskytovaná minimálne 20 hodín denne.  

DD4 Vhodná pre odberné miesta s víkendovým režimom, NT je poskytnutá celoročne od piatka 15.00 hod. 
do pondelka 6.00 hod.

DD5 Vhodná pre odberné miesta s elektrickým akumulačným vykurovaním a elektrickým akumulačným 
ohrevom vody, s operatívnym riadením času platnosti NT. NT je poskytovaná minimálne 8 hodín denne.

DD9 Vhodná pre odberné miesta, ktoré majú inštalovaný inteligentný merací systém. NT je poskytovaná 
od pondelka do piatka 8 hodín denne, WT je poskytovaná v sobotu a v nedeľu.

VT – vysoké pásmo (vysoká tarifa); NT – nízke pásmo (nízka tarifa); WT – víkendové pásmo
Pre priznanie sadzieb DD3 a DD5 je potrebné predložiť súhlas príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

(PDS) s priznaním sadzby a doklady uvedené vo vyjadrení PDS k elektrickému vykurovaniu.

PREHĽAD KONCOVÝCH CIEN ELEKTRINY
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DD1 3,8250 0,7650 4,5900 0,0855680 0,0171136 0,1026816 − − − − − −
DD2 3,8250 0,7650 4,5900 0,0935080 0,0187016 0,1122096 0,0733980 0,0146796 0,0880776 − − −
DD3 3,8250 0,7650 4,5900 0,1335880 0,0267176 0,1603056 0,0839880 0,0167976 0,1007856 − − −
DD4 3,8250 0,7650 4,5900 0,0983780 0,0196756 0,1180536 0,0775580 0,0155116 0,0930696 − − −
DD5 3,8250 0,7650 4,5900 0,1047080 0,0209416 0,1256496 0,0719080 0,0143816 0,0862896 − − −
DD9 3,8250 0,7650 4,5900 0,0944180 0,0188836 0,1133016 0,0786180 0,0157236 0,0943416 0,0772780 0,0154556 0,0927336

Ceny VT,  NT a WT sú uvádzané v EUR/kWh.
Mesačná platba za odberné miesto (OM) platí pre OM vybavené jednofázovým hlavným ističom. Pre OM vybavené 

trojfázovým ističom sa výška platby za prístup do distribučnej sústavy určí ako trojnásobok ceny za OM.
Prehľad zložiek koncovej ceny elektriny podľa jednotlivých sadzieb 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.

PLATNÝ:
od 1. 1. 2017 
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