
CENNÍK 
ZDRUŽENEJ DODÁVKY ELEKTRINY
PRE ODBERATEĽOV V DOMÁCNOSTI
pripojených do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Koncové ceny elektriny spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. pre domácnosti pripojené do distribučnej sústavy spo-
ločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. sú určené na základe rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO):
• č. 0006/2018/E zo dňa 27. 11. 2017 (sadzby za dodávku elektriny),
• č. 0009/2018/E zo dňa 30. 11. 2017 (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. 0194/2018/E zo dňa 21. 12. 2017 (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. 2017 vo výške 3,21 EUR/MWh, resp. 0,00321 EUR/kWh.
ŠTRUKTÚRA SADZIEB
Sadzba Charakteristika sadzby
DD1 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1 402 kWh.
DD2 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny vyššou ako 1 402 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 piatka 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)
OM – odberné miesto
Pre priznanie sadzieb DD5, DD6 a DD8 je potrebné predložiť súhlas príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
(PDS) s priznaním sadzby a doklady uvedené vo vyjadrení PDS k elektrickému vykurovaniu.

PREHĽAD KONCOVÝCH CIEN ELEKTRINY
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DD1 1,7200 0,3440 2,0640 0,1414713 0,0282943 0,1697656 − − −
DD2 6,6500 1,3300 7,9800 0,0992813 0,0198563 0,1191376 − − −
DD3 10,9600 2,1920 13,1520 0,0932613 0,0186523 0,1119136 0,0723513 0,0144703 0,0868216
DD4 7,3800 1,4760 8,8560 0,1169913 0,0233983 0,1403896 0,0776713 0,0155343 0,0932056
DD5 10,4400 2,0880 12,5280 0,1305513 0,0261103 0,1566616 0,0800913 0,0160183 0,0961096
DD6 10,4400 2,0880 12,5280 0,1305613 0,0261123 0,1566736 0,0808613 0,0161723 0,0970336
DD7 2,9000 0,5800 3,4800 0,1896913 0,0379383 0,2276296 0,0799813 0,0159963 0,0959776
DD8 1,7800 0,3560 2,1360 0,1030213 0,0206043 0,1236256 0,0673813 0,0134763 0,0808576

Ceny VT a NT sú uvádzané v EUR/kWh.
V prípade uzatvorenia zmluvy o združenej dodávke elektriny s dĺžkou trvania 24 mesiacov v čase od 15. 5. 2018 do 31. 12. 2020 
poskytne Stredoslovenská energetika, a. s. zľavu 5 % z ceny dodávky elektriny na celých 24 mesiacov trvania zmluvy. Zľava 
bude uplatnená z aktuálne platného cenníka dodávky elektriny spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. schváleného 
rozhodnutím ÚRSO.
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  
v našich Zákazníckych centrách.

PLATNÝ:
od 1. 1. 2018
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