
PREHĽAD CIEN
DODÁVKY ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI 
spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

PLATNÝ:
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021

Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku sú schválené rozhodnutím ÚRSO č. 0029/2017/E 
zo dňa 30. 11. 2016 a platia pre zraniteľných odberateľov elektriny v kategórii domácnosti, ktorých 
dodávateľom je spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. 

ŠTRUKTÚRA SADZIEB

Sadzba Charakteristika sadzby

DD1 Jednopásmová sadzba. 

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 
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. VT je poskytovaná 
od pondelka do piatka 16 hodín denne, NT 8 hodín denne. WT je poskytovaná v sobotu a v nedeľu.

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

CENY SADZIEB

Sadzba 

Mesačná platba OM/mesiac VT NT WT

EUR bez DPH  EUR s DPH EUR bez DPH  EUR s DPH EUR bez DPH  EUR s DPH EUR bez DPH  EUR s DPH

DD1 1,0000 1,2000 0,0362800 0,0435360 – – – –

DD2 1,0000 1,2000 0,0442200 0,0530640 0,0241100 0,0289320 – –

DD3 1,0000 1,2000 0,0843000 0,1011600 0,0347000 0,0416400 – –

DD4 1,0000 1,2000 0,0490900 0,0589080 0,0282700 0,0339240 – –

DD5 1,0000 1,2000 0,0554200 0,0665040 0,0226200 0,0271440 – –

DD9 1,0000 1,2000 0,0451300 0,0541560 0,0293300 0,0351960 0,0279900 0,0335880

Ceny VT, NT a WT sú uvádzané v EUR/kWh.

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 rádioaktívnymi odpadmi.
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