
CENNÍK 
DODÁVKY ELEKTRINY V REŽIME DODÁVKY  
POSLEDNEJ INŠTANCIE PRE ODBERATEĽOV ELEKTRINY  
MIMO DOMÁCNOSTÍ 
spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE)

Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku sú stanovené výpočtom podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sie-
ťových odvetví č. 0007/2023/E zo dňa 14. 12. 2022 (ďalej len „Rozhodnutie“), ktorým Úrad rozhodol o cenách za dodávku 
elektriny dodávateľom poslednej inštancie, spoločnosti SSE, a. s., ako aj o podmienkach ich uplatnenia. Rozhodnutie 
je zverejnené na webovom sídle úradu www.urso.gov.sk, ako aj na webovom sídle spoločnosti SSE, a. s., www.sse.sk. 
Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku platia pre odberateľov elektriny mimo domácností, ktorým dodávku 
elektriny v režime dodávky poslednej inštancie zabezpečuje v zmysle § 18 Zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. Ceny uvedené v tomto cenníku platia pre 
dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie s jej začiatkom v mesiaci marec 2023, a to po celú dobu jej trvania, 
najviac však po dobu troch mesiacov odo dňa začatia dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie. Ceny uvedené 
v tomto cenníku je možné zmeniť v súlade s Rozhodnutiami. Podmienky uplatnenia cien za dodávku elektriny dodávate-
ľom poslednej inštancie, tvoriace neoddeliteľnú súčasť cenníka, sú uvedené v Rozhodnutí č. 0007/2023/E.

PREHĽAD CIEN DODÁVKY ELEKTRINY

Sadzba 

Mesačná platba  
OM/mesiac VT NT WT

EUR  
bez DPH  

EUR  
s DPH

EUR 
bez DPH

EUR 
s DPH

EUR 
bez DPH

EUR 
s DPH

EUR 
bez DPH

EUR 
s DPH

DPIP0T (nemeraný odber) 1,5000 1,8000 - - - - - -
DPIP1T (jednotarif) 1,5000 1,8000 186,9571 224,3485 - - - -
DPIP2T (dvojtarif) 1,5000 1,8000 186,9571 224,3485 186,9571 224,3485 - -
DPIP3T (trojtarif) 1,5000 1,8000 186,9571 224,3485 186,9571 224,3485 186,9571 224,3485

Ceny VT, NT a WT sú uvádzané v EUR/MWh.

Ostatné zložky ceny sú fakturované v súlade s platnými rozhodnutiami ÚRSO alebo podľa platných všeobecne záväz-
ných predpisov.

PLATNÝ:
od 1. 3. 2023

Stredoslovenská energetika, a. s. 
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
tel.: 0850 123 555
www.sse.sk 


