
 
 

PREHĽAD CIEN          
ZDRUŽENEJ DODÁVKY ELEKTRINY PRE 
ODBERATEĽOV V DOMÁCNOSTI  
pripojených do distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. 
 
Koncové ceny elektriny spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. pre domácnosti pripojené do distribučnej sústavy 
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. sú určené na základe rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
(ÚRSO) a Nariadenia vlády Slovenskej republiky (NV SR): 
• rozhodnutie ÚRSO č. 0066/2023/E zo dňa 27. 12. 2022 (sadzby za dodávku elektriny), 
• nariadenie vlády SR č. 465/2022 zo dňa 15. 12. 2022 (sadzby za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,      

vrátane prenosu a strát pri prenose, tarifa za straty pri distribúcií elektriny na napäťovej hladine NN), 
• nariadenie vlády SR č. 465/2022 zo dňa 15. 12. 2022 (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. 2023 vo výške 3,27 EUR/MWh, resp. 0,00327 EUR/kWh. 
  

 
VT – vysoké pásmo (vysoká tarifa); NT – nízke pásmo (nízka tarifa) 
OM – odberné miesto 

 

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 2,8000 0,5600 3,3600 0,1650506 0,0330101 0,1980607  -  -  - 

DD2 6,3211 1,2642 7,5853 0,1377506 0,0275501 0,1653007  -  -  - 

DD3* 23,6550 4,7310 28,3860 0,1253106 0,0250621 0,1503727 0,0965806 0,0193161 0,1158967 

DD4* 23,6550 4,7310 28,3860 0,1253106 0,0250621 0,1503727 0,0965806 0,0193161 0,1158967 

DD5* 23,6550 4,7310 28,3860 0,2011006 0,0402201 0,2413207 0,1098306 0,0219661 0,1317967 

DD6* 23,6550 4,7310 28,3860 0,2042306 0,0408461 0,2450767 0,1081006 0,0216201 0,1297207 

* poplatok "Mesačná platba OM/mesiac" závisí od počtu fáz a veľkosti ističa na OM; uvedená cena zodpovedá počtu fáz a hodnote ističa 3x25A. 

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 v našich Zákazníckych centrách 

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.

ŠTRUKTÚRA SADZIEB

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.

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.

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. 

Vhodná pre odberné miesta s tepelným čerpadlom a nabíjacou stanicou, s operatívnym riadením času platnosti NT, ktorá je poskytovaná 

22 hodín denne. 
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