
 
 

PREHĽAD CIEN          
ZDRUŽENEJ DODÁVKY ELEKTRINY PRE 
ODBERATEĽOV V DOMÁCNOSTI  
pripojených do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. 
 
Koncové ceny elektriny spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. pre domácnosti pripojené do distribučnej sústavy 
spoločnosti Západoslovenská 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. 
  
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 10 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. 

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 2,8206 0,5641 3,3847 0,1560076 0,0312015 0,1872091  -  -  - 

DD2 6,0807 1,2161 7,2968 0,1301086 0,0260217 0,1561303  -  -  - 

DD3 8,7595 1,7519 10,5114 0,1321686 0,0264337 0,1586023 0,1034386 0,0206877 0,1241263 

DD4* 12,8100 2,5620 15,3720 0,1231476 0,0246295 0,1477771 0,0944176 0,0188835 0,1133011 

DD5* 12,8100 2,5620 15,3720 0,1989376 0,0397875 0,2387251 0,1076676 0,0215335 0,1292011 

* 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 


