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

Platný od 1. 7. 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. 2014 vo výške 3,20 EUR/MWh, resp. 0,00320 EUR/kWh.

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.

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina 
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mobil: 0906 25 25 25 
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e-mail: domacnosti@sse.sk 
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DD1 1,7200 0,3440 2,0640 0,1563584 0,0312717 0,1876301  -  -  -

DD2 6,6500 1,3300 7,9800 0,1079684 0,0215937 0,1295621  -  -  -

DD3 10,9600 2,1920 13,1520 0,1125490 0,0225098 0,1350588 0,0740708 0,0148142 0,0888850

DD4 7,3800 1,4760 8,8560 0,1339679 0,0267936 0,1607615 0,0790837 0,0158167 0,0949004

DD5 10,4400 2,0880 12,5280 0,1641500 0,0328300 0,1969800 0,0869731 0,0173946 0,1043677

DD6 10,4400 2,0880 12,5280 0,1574494 0,0314899 0,1889393 0,0869490 0,0173898 0,1043388

DD7 2,9000 0,5800 3,4800 0,2167942 0,0433588 0,2601530 0,0840576 0,0168115 0,1008691

DD8 1,7800 0,3560 2,1360 0,1260229 0,0252046 0,1512275 0,0747652 0,0149530 0,0897182
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VYHRAJTE ELEKTRINU NA cELý ROK ZADARMO! 
S elektronickou faktúrou šetríte váš čas, životné prostredie a navyše môžete vyhrať skvelé ceny. Ak si do 31. 12. 2014 
aktivujete službu E-faktúra, budete zaradení do súťaže o Elektrinu na celý rok zadarmo!

Výhody služby E-faktúra:
 • Je ekologická – už žiadne zbytočné papiere.
 • Je pohodlnejšia a rýchlejšia ako klasická faktúra.
 • Je bezpečná – môžete ju zabezpečiť heslom.
 • Jednoduchšie sa uhrádza – napr.  prevodom cez internet banking.

Aktivácia E-faktúry je jednoduchá!
Stačí vyplniť krátky online formulár na www.sse.sk/e-formular
E-faktúru si môžete aktivovať aj priamo v internetovej zákazníckej zóne WebSSErvis 
alebo zaslaním písomného súhlasu na našu adresu.

NEZAťAžUJTE SA HROMADOU účTOV
Ak chcete mať istotu, že vaša platba za elektrinu bude uhradená vždy načas, zriaďte si SEPA inkaso a užívajte 
si jeho výhody:

 • Spoľahlivosť – platby sú realizované načas, automaticky a bezchybne.
 • Bezstarostnosť – nemusíte nikam chodiť a venovať pozornosť a čas pravidelným úhradám.
 • Bezpečnosť – priebeh inkasa si riadite a kontrolujete sami.
 • 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 súťaže nájdete na www.sse.sk/inkaso.

NAKUPUJTE VýHODNE SO ZĽAVOU
Využite náš program Šetrime spolu a nakupujte energeticky efektívne produkty so zľavami od našich partnerov. 

Prehľad zliav
 • Až 35 % na zatepľovacie systémy Isover
 • 30 % na akumulačné pece Stiebel Eltron
 • 25 % na klimatizácie Daikin
 • Až 20 % na stavebné materiály Stavmat In
 • 20 % na cirkulačné a obehové čerpadlá Daes
 • 15 % na tepelné čerpadlá G-Term
 • 15 % na akumulačné ohrievače vody Stiebel Eltron
 • 10 % na akumulačné ohrievače vody Tatramat
 • 8 % na dodávku a montáž plastových okien, dverí a doplnkov k oknám Incon

Viac informácií a zoznam predajní, v ktorých môžete zľavy uplatniť nájdete na našej internetovej stránke  
www.setrime-elektrinu.sk. Nezabudnite sa pri návšteve partnerských predajní preukázať faktúrou za elektrinu 
alebo plyn od SSE (nie staršou ako 13 mesiacov), ktorá vás oprávňuje zľavu využiť.
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http://www.setrime-elektrinu.sk/

