
CENNÍK 
DODÁVKY ELEKTRINY
PRE ODBERATEĽOV V DOMÁCNOSTI
pripojených do distribučnej sústavy spoločnosti
Stredoslovenská energetika ― Distribúcia, a. s.

Koncové ceny elektriny spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. pre domácnosti pripojené do distribučnej sústavy 
spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. sú určené na základe rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťo-
vých odvetví (ÚRSO):
• č. 0204/2017/E zo dňa 28.2.2017 (sadzby za dodávku elektriny),
• č. 0194/2017/E zo dňa 23.2.2017 (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. 0209/2017/E zo dňa 28.2.2017 (tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby).
Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 je súčasťou koncovej ceny elektriny pre domácnosti odvod 
do Národného jadrového fondu, ktorý je od 1. 7. 2016 vo výške 3,21 EUR/MWh, resp. 0,00321 EUR/kWh
ŠTRUKTÚRA SADZIEB
Sadzba Charakteristika sadzby
DD1 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1 235 kWh.
DD2 Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny vyššou ako 1 235 kWh.

DD3 Vhodná pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v NT, ktorá je spravidla 
poskytovaná 12 hodín denne, a to od 20.00 hod. do 08.00 hod. nepretržite.

DD4 Vhodná pre odberné miesta s operatívnym riadením času platnosti NT, najmä pre akumulačný ohrev vody, 
NT je poskytovaná minimálne 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 piatku 15.00 hod. 
do pondelka 6.00 hod.

DD8 Vhodná pre odberné miesta s elektrickým akumulačným vykurovaním a elektrickým akumulačným ohrevom 
vody, s operatívnym riadením času platnosti NT. NT je poskytovaná minimálne 8 hodín denne.

VT – vysoké pásmo (vysoká tarifa); NT – nízke pásmo (nízka tarifa)
OM – odberné miesto
Pre priznanie sadzieb 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.

PREHĽAD KONCOVÝCH CIEN ELEKTRINY
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DD1 1,7200 0,3440 2,0640 0,1441376 0,0288275 0,1729651 − − −
DD2 6,6500 1,3300 7,9800 0,0962176 0,0192435 0,1154611 − − −
DD3 10,9600 2,1920 13,1520 0,0876276 0,0175255 0,1051531 0,0678176 0,0135635 0,0813811
DD4 7,3800 1,4760 8,8560 0,1146476 0,0229295 0,1375771 0,0749476 0,0149895 0,0899371
DD5 10,4400 2,0880 12,5280 0,1192076 0,0238415 0,1430491 0,0751676 0,0150335 0,0902011
DD6 10,4400 2,0880 12,5280 0,1163276 0,0232655 0,1395931 0,0763576 0,0152715 0,0916291
DD7 2,9000 0,5800 3,4800 0,1957876 0,0391575 0,2349451 0,0756476 0,0151295 0,0907771
DD8 1,7800 0,3560 2,1360 0,0938976 0,0187795 0,1126771 0,0640276 0,0128055 0,0768331

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 0906 25 25 25 a v našich Zákazníckych centrách.

PLATNÝ:
od 1. 1. 2017 

Stredoslovenská energetika, a. s. 
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
tel.: 0850 111 468, mobil: 0906 25 25 25 
fax: 041/519 25 95, e-mail: domacnosti@sse.sk
www.sse.sk 



LED ŽIAROVKY OD SSE
Ušetrite s výnimočnými LED žiarovkami 
s patentovanou MCOB technológiou.
Nakupujte na www.sse.sk/LED.

SSE OPRAVÁR
Využite našu pomoc pri poruchách
v domácnosti.
Pomôžeme vám pri poruchách plynu a elektriny (SSE Opravár) a poskytneme 
inštalatérske, zámočnícke, sklenárske a kúrenárske služby (SSE Opravár Plus).
Objednajte si našu asistenčnú službu na www.sse.sk/sseopravar.

POZNÁTE
UŽITOČNÉ
SLUŽBY
OD SSE?


