
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. 0097/2021/E zo dňa 6. 11. 2020 (sadzby za dodávku elektriny),
• č. 0112/2021/E zo dňa 28.12.2020 (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. 0113/2021/E zo dňa 30. 12. 2020 (tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby).

Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2019 je súčasťou koncovej ceny elektriny pre domácnosti odvod 
do Národného jadrového fondu, ktorý je od 1. 7. 2018 vo výške 3,27 EUR/MWh, resp. 0,00327 EUR/kWh.

ŠTRUKTÚRA SADZIEB
Sadzba Charakteristika sadzby
DD1 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1 631 kWh.
DD2 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny vyššou ako 1 631 kWh.

DD3 Vhodná pre odberné miesta s podstatnou časťou spotreby elektriny v NT, ktorá je poskytovaná 8 hodín 
denne. Intervaly-poskytovania NT sú fixné a aspoň jeden interval je v trvaní minimálne tri hodiny.

DD4 Vhodná pre odberné miesta s elektrickým akumulačným vykurovaním a elektrickým akumulačným ohrevom 
vody a pre OM s nabíjacou stanicou. NT je poskytovaná 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 minimálnym inštalovaným výkonom 6 kW, s operatívnym riadením času platnosti NT. NT je poskytovaná 
8 hodín denne.

VT – vysoké pásmo (vysoká tarifa); NT – nízke pásmo (nízka tarifa) / OM – odberné miesto
Pre priznanie sadzieb DD4, 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. V prípade sa-
dzieb DD4 pre nabíjacie stanice postačuje doložiť montážny list.

PREHĽAD KONCOVÝCH CIEN ELEKTRINY
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DD1 1,8600 0,3720 2,2320 0,1506797 0,0301359 0,1808156  -  -  -
DD2 7,0000 1,4000 8,4000 0,1128697 0,0225739 0,1354436  -  -  -
DD3 11,5100 2,3020 13,8120 0,1049297 0,0209859 0,1259156 0,0847697 0,0169539 0,1017236
DD4 7,3300 1,4660 8,7960 0,1260097 0,0252019 0,1512116 0,0860797 0,0172159 0,1032956
DD4* 7,3300 1,4660 8,7960 0,1260097 0,0252019 0,1512116 0,0830897 0,0166179 0,0997076
DD4** 7,3300 1,4660 8,7960 0,1260097 0,0252019 0,1512116 0,0804397 0,0160879 0,0965276
DD5 10,9500 2,1900 13,1400 0,1607197 0,0321439 0,1928636 0,0907797 0,0181559 0,1089356
DD6 10,9500 2,1900 13,1400 0,1612397 0,0322479 0,1934876 0,0895097 0,0179019 0,1074116
DD7 1,8600 0,3720 2,2320 0,1652497 0,0330499 0,1982996 0,1408397 0,0281679 0,1690076

Ceny VT a NT sú uvádzané v EUR/kWh. 
*DD4 - ceny platné pre OM s nabíjacou stanicou 
**DD4 - ceny platné pre OM s nabíjacou stanicou od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.

PLATNÝ:
od 1. 1. 2021

DD8

platné do 31. 3. 2021:

platné od 1. 4. 2021:
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0,0261219

0,1567316
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V prípade uzatvorenia zmluvy o združenej dodávke elektriny s dĺžkou trvania 24 mesiacov v čase od 15. 5. 2018 do  
31. 12. 2021 poskytne Stredoslovenská energetika, a. s. zľavu 5 % z ceny dodávky elektriny na celých 24 mesiacov trvania 
zmluvy. Zároveň, v čase od 15. 6. 2021 do 31. 12. 2021 je možné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s dĺžkou trvania  
12 mesiacov s poskytnutím zľavy 5 % z ceny dodávky elektriny, a to na obdobie 12 mesiacov trvania zmluvy. Zľavy budú uplatnené  
z aktuálne platného cenníka dodávky elektriny spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. schváleného rozhodnutím ÚRSO. 

Ak si Odberateľ uplatňuje zľavu z ceny v súvislosti s inštaláciou nabíjacej stanice (NS) v zmysle Cenníka, táto sa uplatňuje 
a zmluvné strany sú ňou viazané od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy boli Dodávateľovi doručené pod-
klady preukazujúce nárok na danú zľavu z ceny a takto uplatnená zľava je platná počas trvania aktuálne uzatvorenej zmluvy 
o združenej dodávke elektriny za podmienky, že NS je inštalovaná a za podmienky, že nedôjde ku zmene sadzby DD4, pri 
zmene sadzby DD4 poskytnutá zľava zaniká (alternatívou č. 1 je aj percentuálna zľava vždy voči DD4 aj v iných neskorších 
cenníkoch). Ak zákazník hodnoverne nepreukáže SSE na jej výzvu, že NS je inštalovaná, zľava sa neuplatní. Zľavy uplatnené 
pre OM so sadzbou DD4 s existenciou nabíjacej stanice nie je možné kombinovať s inými zľavami. 

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.

Stredoslovenská energetika, a. s. 
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
tel.: 0850 111 468
www.sse.sk 


