
CENNÍK 
DODÁVKY ELEKTRINY
PRE ODBERATEĽOV V DOMÁCNOSTI
pripojených do distribučnej sústavy spoločnosti
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Koncové ceny elektriny spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. pre domácnosti pripojené do distribučnej 
sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. sú určené na základe rozhodnutí Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO):
• č. 0011/2015/E (sadzby za dodávku elektriny),
• č. 0015/2015/E (sadzby za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, vrátane prenosu a strát pri pre-

nose, a tarifa za straty pri distribúcií elektriny na napäťovej hladine nn),
• č. 0048/2015/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.
ŠTRUKTÚRA SADZIEB
Sadzba Charakteristika sadzby
DD1 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1 230 kWh.
DD2 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny vyššou ako 1 230 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.  

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 poskytovaná minimálne 8 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.

PREHĽAD KONCOVÝCH CIEN ELEKTRINY
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DD1 1,7200 0,3440 2,0640 0,1520772 0,0304154 0,1824926 – – –
DD2 6,6500 1,3300 7,9800 0,1041572 0,0208314 0,1249886 – – –
DD3 10,9600 2,1920 13,1520 0,1059838 0,0211968 0,1271806 0,0726938 0,0145388 0,0872326
DD4 7,3800 1,4760 8,8560 0,1299194 0,0259839 0,1559033 0,0767185 0,0153437 0,0920622
DD5 10,4400 2,0880 12,5280 0,1536405 0,0307281 0,1843686 0,0837827 0,0167565 0,1005392
DD6 10,4400 2,0880 12,5280 0,1476645 0,0295329 0,1771974 0,0835704 0,0167141 0,1002845
DD7 2,9000 0,5800 3,4800 0,2099559 0,0419912 0,2519471 0,0813780 0,0162756 0,0976536
DD8 1,7800 0,3560 2,1360 0,1164783 0,0232957 0,1397740 0,0730693 0,0146139 0,0876832

Ceny VT a NT sú uvádzané v EUR/kWh.

Prehľad zložiek koncovej ceny elektriny podľa jednotlivých sadzieb 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.

PLATNÝ:
od 1. 1. 2015 

Stredoslovenská energetika, a.s. 
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
tel.: 0850 111 468, mobil: 0906 25 25 25 
fax: +421/519 25 95, e-mail: domacnosti@sse.sk
www.sse.sk 

http://www.sse.sk


POZNÁTE 
NAŠE 
UŽITOČNÉ 
SLUŽBY?

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
Predávate, prenajímate alebo 
kolaudujete dom?

SSE OPRAVÁR
Prvá pomoc pri poruchách 
v domácnosti

S ENERGETICKÝM CERTIFIKÁTOM od SSE si rýchlo a výhodne splníte  
zákonnú povinnosť. 
Viac informácii nájdete na webovej stránke www.sse.sk/certifikat.

Viac informácii o poistení SSE OPRAVÁR 
získate na linke 0850 444 888 alebo na www.sse.sk/sseopravar.


