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

Platný od 1. 1. 2014
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 (ÚRSO):
• č. 0019/2014/E (sadzby za dodávku elektriny), 
• č. 0024/2014/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. 0105/2014/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. 2013 vo výške 3,15 EUR/MWh, resp. 0,00315 EUR/kWh.
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Mesačná platba OM/mesiac VT NT
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DD1 1,7200 0,3440 2,0640 0,1563084 0,0312617 0,1875701 --  -

DD2 6,6500 1,3300 7,9800 0,1079184 0,0215837 0,1295021 --  -

DD3 10,9600 2,1920 13,1520 0,1124990 0,0224998 0,1349988 0,0740208 0,0148042 0,0888250

DD4 7,3800 1,4760 8,8560 0,1339179 0,0267836 0,1607015 0,0790337 0,0158067 0,0948404

DD5 10,4400 2,0880 12,5280 0,1641000 0,0328200 0,1969200 0,0869231 0,0173846 0,1043077

DD6 10,4400 2,0880 12,5280 0,1573994 0,0314799 0,1888793 0,0868990 0,0173798 0,1042788

DD7 2,9000 0,5800 3,4800 0,2167442 0,0433488 0,2600930 0,0840076 0,0168015 0,1008091

DD8 1,7800 0,3560 2,1360 0,1259729 0,0251946 0,1511675 0,0747152 0,0149430 0,0896582

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.

Sadzba Charakteristika sadzby

Štruktúra sadzieb

DD1 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1 220 kWh.
DD2 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny vyššou ako 1 220 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 08.00 hod. nepretržite.

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

DD5
Vhodná pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním a s operatívnym riadením času platnosti NT, ktorá 
je poskytovaná minimálne 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 a elektrickým akumulačným ohrevom vody,
s operatívnym riadením času platnosti NT. NT je spravidla poskytovaná 8 hodín denne, počas víkendu 10 hodín denne.

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