
Prehľad koncových cien elektriny pre domácnosti
pripojené do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.

Platný od 1. 1. 2013
Koncové ceny elektriny spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) pre domácnosti pripojené do distribučnej sústavy 
spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., sú určené na základe rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví:
•	 č. 0018/2013/E (sadzby za dodávku elektriny), 
•	 č. 0040/2013/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. 0067/2013/E (tarifa za prevádzkovanie systému 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. 2012 vo výške 3,07 EUR/MWh, resp. 0,00307 EUR/kWh.

Sadzba 
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DD1 1,7400 0,3480 2,0880 0,1689914 0,0337983 0,2027897  -  -  -

DD2 6,7800 1,3560 8,1360 0,1206014 0,0241203 0,1447217  -  -  -

DD3 11,1700 2,2340 13,4040 0,1287914 0,0257583 0,1545497 0,0822272 0,0164454 0,0986726

DD4 7,5200 1,5040 9,0240 0,1485408 0,0297082 0,1782490 0,0866819 0,0173364 0,1040183

DD5 10,8000 2,1600 12,9600 0,1933005 0,0386601 0,2319606 0,0985262 0,0197052 0,1182314

DD6 10,8000 2,1600 12,9600 0,1834661 0,0366932 0,2201593 0,0978998 0,0195800 0,1174798

DD7 2,9500 0,5900 3,5400 0,2346296 0,0469259 0,2815555 0,0936739 0,0187348 0,1124087

DD8 1,9300 0,3860 2,3160 0,1371084 0,0274217 0,1645301 0,0795500 0,0159100 0,0954600

Ceny VT a NT sú uvádzané v EUR/kWh.

Prehľad zložiek koncovej ceny elektriny podľa jednotlivých sadzieb, ako aj úplné znenie cenníka elektriny pre domácnosti 
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.

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina 
tel.: 0850 111 468
mobil: 0906 25 25 25 
fax: 041/519 25 95 
e-mail: domacnosti@sse.sk 
www.sse.sk

Sadzba Charakteristika sadzby

Štruktúra sadzieb

DD1 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1 250 kWh.
DD2 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny vyššou ako 1 250 kWh.

DD3 Vhodná pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v NT, ktorá je spravidla poskytovaná 12 hodín 
denne, a to od 20.00 hod. do 8.00 hod. nepretržite.

DD4 Vhodná pre odberné miesta s operatívnym riadením času platnosti NT, najmä pre akumulačný ohrev vody, NT je spravidla 
poskytovaná 8 hodín denne.

DD5 Vhodná pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním a s operatívnym riadením času platnosti NT, ktorá je 
spravidla poskytovaná 20 hodín denne. Nie je možné použiť ju na vykurovanie akumulačnými spotrebičmi. 

DD6 Vhodná pre odberné miesta s tepelným čerpadlom, s operatívnym riadením času platnosti NT, ktorá je poskytovaná 22 hodín 
denne.

DD7 Vhodná pre odberné miesta s víkendovým režimom, NT je poskytnutá celoročne od piatku 15.00 hod. do pondelka 6.00 hod.

DD8
Vhodná pre odberné miesta s elektrickým akumulačným vykurovaním (na vykurovanie bude používané akumulačné zariadenie 
s príkonom najmenej 6 kW), elektrickým akumulačným ohrevom vody a s operatívnym riadením času platnosti NT. NT je 
spravidla poskytovaná 8 hodín, počas víkendu 10 hodín denne.

VT – časové pásmo platnosti vysokej tarify (vysoká tarifa); NT – časové pásmo platnosti nízkej tarify (nízka tarifa)
Pre priznanie sadzieb DD5, DD6 a DD8 je potrebné predložiť Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške od predmetných elektrických obvodov.



Ak chcete mať istotu, že vaša platba za elektrinu bude 
uhradená vždy načas, zriaďte si inkasný príkaz a užívajte 
si jeho výhody:

 Â Spoľahlivosť – platby sú realizované načas, automatic-
ky a bezchybne.

 Â Bezstarostnosť – nemusíte nikam chodiť a venovať 
pozornosť a čas pravidelným úhradám.

Výhody dodávky plynu od SSE:

 Â garancia nízkej ceny počas celého zmluvného obdobia

 Â nadštandardná úroveň zákazníckeho servisu

 Â stabilná dodávka oboch energií – elektriny aj plynu

 Â žiadne skryté poplatky a podmienky

 Â komplexné energetické poradenstvo

 Â dlhoročné skúsenosti na trhu

 Â prechod od vášho pôvodného dodávateľa plynu k nám zariadime komfortne za vás

Vedeli ste, že plyn môžete odoberať aj lacnejšie? Je to tak.  
Vaše náklady na energie teraz môžete s nami rýchlo a jednoducho znížiť 
a ušetriť na dodávke plynu až 11 %.

Inkaso 
Nezaťažujte sa hromadou účtov.

 Â Bezpečnosť – priebeh inkasa si riadite a kontrolujete 
sami.

 Â Efektívnosť – prípadné preplatky zašleme priamo 
na váš účet a dostanete ich skôr ako preplatky zasielané 
v hotovosti.

Hrajte s inkasom o energetické balíčky!

Každý mesiac odmeníme 20 zákazníkov, ktorí si zriadia 
inkaso na uhrádzanie platieb za elektrinu, energeticky 
úspornými balíčkami. Viac informácií o inkase a štatút sú-
ťaže nájdete na www.sse.sk/inkaso.

Presný prepočet úspory nájdete na www.relativne.sk, alebo zavolajte na  0850 111 468 a naše Zákaznícke služby – Plyn 
vám radi pomôžu.

www.sse.sk

Ušetriť až 11 % na dodávke plynu je relatívne dosť, že?

Elektronické služby
Bezplatné elektronické služby, ktoré vám ušetria čas.

WebSSErvis

 Â Všetky informácie o vašom odbernom mieste, zmluv-
ných údajoch, faktúrach, zálohových platbách a spotre-
be elektriny na jednom mieste. Navyše možnosť aktivácie 
ďalších služieb. Jednoducho, prehľadne a vždy, keď po-
trebujete. Viac informácií o internetovej klientskej zóne 
WebSSErvis nájdete na www.sse.sk/websservis.

WebKontakty
 Â Chcete dostávať informácie o plánovaných odstáv-

kach elektriny vopred? Aktivujte si vo WebSSErvise službu 
WebKontakty a uveďte kontaktné údaje (e-mail, alebo číslo 
mobilného telefónu pre zasielanie sms správ), prostredníc-
tvom ktorých budete o odstávkach informovaní.

E-faktúra

 Â Dostávajte faktúru za elektrinu skôr a pohodlnejšie do 
vašej e-mailovej schránky a prispejte k ochrane životného 
prostredia. 

Aké sú výhody elektronickej faktúry?
 Â Je ekologická – už žiadne zbytočné papiere.
 Â Je pohodlnejšia a rýchlejšia ako klasická faktúra.
 Â Je bezpečná – je možné ju zabezpečiť heslom.
 Â Je jednoduchšie ju uhradiť –  

napr. pomocou inter net bankingu.

Aktivácia je jednoduchá – stačí pár klikov  
na www.sse.sk/e-formular.


