
 Cenník dodávky elektriny pre domácnosti (celé Slovensko) platný od 01.01.2018 

Sadzba Mesačná 
sadzba 

bez DPH 

Mesačná 
sadzba 

s  DPH 

VT 

bez DPH 

VT 

s DPH 

NT 

bez DPH 

NT 

        s DPH 

 EUR EUR EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh 

DD1 0,65 0,78 0,0402139 0,0482566 - - 

DD2 0,65 0,78 0,0434897 0,0521876 - - 

DD3 0,65 0,78 0,0434577 0,0521492 0,0366570 0,0439884 

DD4 0,65 0,78 0,0374822 0,0449786 0,0370198 0,0444237 

DD5 0,65 0,78 0,0347435 0,0416922 0,0366677 0,0440012 

DD6 0,65 0,78 0,0366570 0,0439884 0,0365859 0,0439030 

DD7 0,65 0,78 0,0366570 0,0439884 0,0365859 0,0439030 

DD8 0,65 0,78 0,0366570 0,0439884 0,0365859 0,0439030 

 

Popis sadzieb: 

DD1 - je jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny, 

DD2 – je jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny, 

DD3 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny; Doba platnosti NT je 
minimálne 8 hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní 
aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje, 

DD4 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny; Doba platnosti NT je 

minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého 
pásma, 

DD5 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním; 

Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických 
spotrebičov v čase VT, 

DD6 - je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom; Doba platnosti NT je 

minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT, 

DD7 - je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s víkendovou prevádzkou; Doba platnosti NT je 
celoročne od piatku 15:00 hodiny do pondelka 06:00 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov 
v čase VT sa nevyžaduje, 

DD8 – je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne 8 hodín denne s blokovaním 
akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným 
výkonom akumulačných spotrebičov, 

 

 

Uvedené ceny nezahŕňajú  
* distribučné poplatky 

* poplatok do Národného jadrového fondu  
 

 
 

 


