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Informácia k očakávanej zmene cien za dodávku elektriny a dodávku plynu pre domácnosti  
s účinnosťou na rok 2023 za spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s.

Vážení zákazníci,

spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že na základe uznesenia Vlády Slovenskej 
republiky, ktorým došlo ku schváleniu všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality  
a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike, očakáva, že bude s účinnosťou na rok 2023 uplatňovať 
nasledovné ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti:

Sadzba FIX 
EUR/OM

VT 
Eur/MWh

NT 
Eur/MWh

DD1 1,50 80,17 -

DD2 1,50 80,17 -

DD3 1,50 82,23 53,50

DD4 1,50 82,23 53,50

DD5 1,50 158,02 66,75

DD6 1,50 161,15 65,02

DD7 1,50 97,11 67,33

DD8 1,50 121,32 42,60

Ceny za dodávku elektriny nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny a ostatné regulované poplatky, spotrebnú daň 
a odvod do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom  
a rádioaktívnymi odpadmi. 

Pre oblasť dodávky plynu spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., taktiež na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky, 
ktorým došlo ku schváleniu všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny 
dodávok plynu pre domácnosti v Slovenskej republike, s účinnosťou na rok 2023, očakáva, že bude uplatňovať nasledovné ceny 
za dodávku plynu odberateľom elektriny v domácnosti:

Tarifa FMS 
EUR/OM

SOPo 
Eur/MWh

T1 1,50 29,21

T2 1,50 28,40

T3 1,50 28,40

T4 1,50 28,29

T5 1,50 50,37

T6 1,50 50,37

T7 1,50 51,29

T8 1,50 51,29

Ceny za dodávku plynu nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prepravu plynu, ostatné regulované poplatky a spotrebnú daň.

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., bude tieto ceny aplikovať automaticky a z Vašej strany nie je potrebné 
vykonať žiadne kroky. Nie je preto potrebné, aby ste našu spoločnosť v tejto veci kontaktovali. Ing. Michal Jaloviar

riaditeľ sekcie
Predaj B2C zákazníkom



Vyššie uvedené ceny za dodávku elektriny a za dodávku plynu domácnostiam by mali byť v rámci cenových konaní schválené zo 
strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vo forme Rozhodnutí, ktorými Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určí maximálne 
ceny za dodávku elektriny a za dodávku plynu odberateľom elektriny v domácnosti na rok 2023. Spoločnosť Stredoslovenská 
energetika, a. s., následne vypracuje a zverejní na svojej webovej stránke www.sse.sk Cenník za dodávku elektriny pre odberateľov 
elektriny v domácnosti a Cenník za dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s účinnosťou na rok 2023.

Vzhľadom na prebiehajúce rokovania jednotlivých štátnych orgánov k téme cien za dodávku energií je však možné, že ešte dôjde  
k úpravám v schválenom postupe, o čom budete zo strany našej spoločnosti bezodkladne informovaní.

Ďakujeme vám za pochopenie.


