
PREHĽAD CIEN 
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. 0301/2022/E zo dňa 27. 6. 2022 (sadzby za dodávku elektriny),
• č. 0099/2022/E zo dňa 30. 12. 2021 (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. 0104/2022/E zo dňa 31. 12. 2021 (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. 1. 2022 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 1 647 kWh.
DD2 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny vyššou ako 1 647 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 OM s nabíjacou stanicou  
s operatívnym riadením času platnosti NT, ktorá je poskytovaná minimálne 20 hodín denne.  

DD6 Vhodná pre odberné miesta s tepelným čerpadlom a nabíjacou stanicou, 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. Pre účely priznania 
sadzieb DD4, DD5 a DD6 pre nabíjacie stanice postačuje doložiť montážny list.

PREHĽAD KONCOVÝCH CIEN ELEKTRINY

Sadzba 
Mesačná platba OM/mesiac VT NT

EUR  
bez DPH  DPH 20 % EUR  

s DPH
Koncové  

ceny elektriny 
bez DPH  

DPH 20 %
Koncové  

ceny elektriny  
s DPH

Koncové  
ceny elektriny  

bez DPH  
DPH 20 %

Koncové  
ceny elektriny  

s DPH
DD1 2,2200 0,4440 2,6640 0,1652526 0,0330505 0,1983031  -  -  -
DD2 7,4100 1,4820 8,8920 0,1274426 0,0254885 0,1529311  -  -  -
DD3 11,9700 2,3940 14,3640 0,1205226 0,0241045 0,1446271 0,0889726 0,0177945 0,1067671
DD4 7,7500 1,5500 9,3000 0,1409826 0,0281965 0,1691791 0,0943526 0,0188705 0,1132231
DD5 11,4000 2,2800 13,6800 0,1904226 0,0380845 0,2285071 0,1018326 0,0203665 0,1221991
DD6 11,4000 2,2800 13,6800 0,1934626 0,0386925 0,2321551 0,1001526 0,0200305 0,1201831
DD7 2,2200 0,4440 2,6640 0,1817026 0,0363405 0,2180431 0,1527926 0,0305585 0,1833511
DD8 7,7500 1,5500 9,3000 0,1548026 0,0309605 0,1857631 0,0783926 0,0156785 0,0940711

Ceny VT a NT sú uvádzané v EUR/kWh.

PLATNÝ:
od 1. 1. 2022



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

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 
podklady 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, DD5 a DD6, pri zmene sadzby DD4, DD5 a DD6 poskytnutá zľava zaniká (alternatívou č. 1 je aj percentuálna zľava 
vždy voči DD4, DD5 a DD6 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, DD5 a DD6 s existenciou NS nie je 
možné kombinovať s inými zľavami.

Podmienky uplatnenia cien za dodávku elektriny pre domácnosti, tvoriace neoddeliteľnú súčasť cenníka, sú uvedené  
v Informačnom sprievodcovi k cenám elektriny pre odberateľov v domácnosti.

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.

PREHĽAD KONCOVÝCH CIEN ELEKTRINY - NABÍJACIE STANICE

Sadzba 
Mesačná platba OM/mesiac VT NT

EUR  
bez DPH  DPH 20 % EUR  

s DPH
Koncové  

ceny elektriny 
bez DPH  

DPH 20 %
Koncové  

ceny elektriny  
s DPH

Koncové  
ceny elektriny  

bez DPH  
DPH 20 %

Koncové  
ceny elektriny  

s DPH
DD4* 7,7500 1,5500 9,3000 0,1409826 0,0281965 0,1691791 0,0912326 0,0182465 0,1094791
DD4** 7,7500 1,5500 9,3000 0,1409826 0,0281965 0,1691791 0,0886392 0,0177278 0,1063670
DD5* 11,4000 2,2800 13,6800 0,1904226 0,0380845 0,2285071 0,0998886 0,0199777 0,1198663
DD5** 11,4000 2,2800 13,6800 0,1904226 0,0380845 0,2285071 0,0985926 0,0197185 0,1183111
DD6* 11,4000 2,2800 13,6800 0,1934626 0,0386925 0,2321551 0,0982590 0,0196518 0,1179108
DD6** 11,4000 2,2800 13,6800 0,1934626 0,0386925 0,2321551 0,0969966 0,0193993 0,1163959

Ceny VT a NT sú uvádzané v EUR/kWh.
*DD4, DD5, DD6 - ceny platné pre OM s nabíjacou stanicou
**DD4, DD5, DD6 - ceny platné pre OM s nabíjacou stanicou od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.


