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INTEGROVANÝ CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY  

2022 

 
 

Podnikatelia - Západoslovenský kraj   

   

Variabilná mesačná platba GP22     

Dodávka elektriny           0,2132600      €/kWh 

Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny           0,0247310      €/kWh 

Tarifa za distribučné straty            0,0114660      €/kWh 

Tarifa za systémové služby            0,0062976      €/kWh 

Tarifa za prevádzkovanie systému            0,0159000      €/kWh 

Efektívna sadzba odvodu do národného jadrového fondu           0,0032700      €/kWh 

Spotrebná daň z elektriny           0,0013200      €/kWh 

Cena elektriny spolu           0,2762446      €/kWh 

   

Fixná mesačná platba     

Platba za odberné miesto           0,7500000      €/mesiac 

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy (istenie 3 fázy)           0,6606000      €/A/mesiac 
 

 

Variabilná mesačná platba DMP1     

Dodávka elektriny           0,0774184      €/kWh 

Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny           0,0247310      €/kWh 

Tarifa za distribučné straty            0,0114660      €/kWh 

Tarifa za systémové služby            0,0062976      €/kWh 

Tarifa za prevádzkovanie systému            0,0159000      €/kWh 

Efektívna sadzba odvodu do národného jadrového fondu           0,0032700      €/kWh 

Spotrebná daň z elektriny           0,0013200      €/kWh 

Cena elektriny spolu           0,1404030      €/kWh 

   

Fixná mesačná platba     

Platba za odberné miesto           0,7500000      €/mesiac 

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy (istenie 3 fázy)           0,6606000      €/A/mesiac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.geon.sk/


 

 
                                                                                                                                                                 

GEON, a.s. tel.: +421 (0) 2 3260 3050 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
Horská 11/C fax: +421 (0) 2 3260 3003 oddiel Sa, vložka číslo:  4933/B   
831 52 Bratislava www.geon.sk IČO: 35 925 566 • IČ DPH: SK2021982809 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., číslo účtu: 895 9360 002/1111 

Domácnosti - Západoslovenský kraj    

Variabilná mesačná platba DD1     

Dodávka elektriny           0,0725000      €/kWh 

Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny           0,0389040      €/kWh 

Tarifa za distribučné straty            0,0114660      €/kWh 

Tarifa za systémové služby            0,0062976      €/kWh 

Tarifa za prevádzkovanie systému            0,0159000      €/kWh 

Efektívna sadzba odvodu do národného jadrového fondu           0,0032700      €/kWh 

Cena elektriny spolu           0,1483376      €/kWh 

   

Fixná mesačná platba     

Platba za odberné miesto           0,7500000      €/mesiac 

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - sadzba D1           1,3206000      €/mesiac 

Spolu fixná platba           2,0706000      €/mesiac 

   

Variabilná mesačná platba DD2     

Dodávka elektriny           0,0715000      €/kWh 

Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny           0,0130050      €/kWh 

Tarifa za distribučné straty            0,0114660      €/kWh 

Tarifa za systémové služby            0,0062976      €/kWh 

Tarifa za prevádzkovanie systému            0,0159000      €/kWh 

Efektívna sadzba odvodu do národného jadrového fondu           0,0032700      €/kWh 

Cena elektriny spolu           0,1214386      €/kWh 

   

Fixná mesačná platba     

Platba za odberné miesto           0,7500000      €/mesiac 

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - sadzba D1           4,5807000      €/mesiac 

Spolu fixná platba           5,3307000      €/mesiac 

   

Variabilná mesačná platba DD6     

Dodávka elektriny VT           0,1322556      €/kWh 

Dodávka elektriny NT           0,0700000      €/kWh 

Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny           0,0039840      €/kWh 

Tarifa za distribučné straty            0,0114660      €/kWh 

Tarifa za systémové služby            0,0062976      €/kWh 

Tarifa za prevádzkovanie systému            0,0159000      €/kWh 

Efektívna sadzba odvodu do národného jadrového fondu           0,0032700      €/kWh 

Cena elektriny spolu VT           0,1731732      €/kWh 

Cena elektriny spolu NT           0,1109176      €/kWh 

   

Fixná mesačná platba     

Platba za odberné miesto           0,7500000      €/mesiac 

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy (istenie 3 fázy)           0,4524000      €/A/mesiac 
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Podnikatelia - Východoslovenský kraj   

   

Variabilná mesačná platba GP22     

Dodávka elektriny             0,2132600      €/kWh 

Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny            0,0303000      €/kWh 

Tarifa za distribučné straty             0,0124130      €/kWh 

Tarifa za systémové služby             0,0062976      €/kWh 

Tarifa za prevádzkovanie systému             0,0159000      €/kWh 

Efektívna sadzba odvodu do národného jadrového fondu            0,0032700      €/kWh 

Spotrebná daň z elektriny            0,0013200      €/kWh 

Cena elektriny spolu            0,2827606      €/kWh 

   

Fixná mesačná platba     

Platba za odberné miesto            0,7500000      €/mesiac 

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy (istenie 3 fázy)            0,6909000      €/A/mesiac 
 
 

Variabilná mesačná platba DMP1     

Dodávka elektriny             0,0774184      €/kWh 

Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny            0,0303000      €/kWh 

Tarifa za distribučné straty             0,0124130      €/kWh 

Tarifa za systémové služby             0,0062976      €/kWh 

Tarifa za prevádzkovanie systému             0,0159000      €/kWh 

Efektívna sadzba odvodu do národného jadrového fondu            0,0032700      €/kWh 

Spotrebná daň z elektriny            0,0013200      €/kWh 

Cena elektriny spolu            0,1469190      €/kWh 

   

Fixná mesačná platba     

Platba za odberné miesto            0,7500000      €/mesiac 

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy (istenie 3 fázy)            0,6909000      €/A/mesiac 
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Domácnosti - Východoslovenský kraj   

   

Variabilná mesačná platba DD1     

Dodávka elektriny            0,0725000      €/kWh 

Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny            0,0470000      €/kWh 

Tarifa za distribučné straty             0,0124130      €/kWh 

Tarifa za systémové služby             0,0062976      €/kWh 

Tarifa za prevádzkovanie systému             0,0159000      €/kWh 

Efektívna sadzba odvodu do národného jadrového fondu            0,0032700      €/kWh 

Cena elektriny spolu            0,1573806      €/kWh 

   

Fixná mesačná platba     

Platba za odberné miesto            0,7500000      €/mesiac 

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - sadzba D1            1,3000000      €/mesiac 

Spolu fixná platba            2,0500000      €/mesiac 

   

Variabilná mesačná platba DD2     

Dodávka elektriny DD2            0,0715000      €/kWh 

Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny            0,0197000      €/kWh 

Tarifa za distribučné straty             0,0124130      €/kWh 

Tarifa za systémové služby             0,0062976      €/kWh 

Tarifa za prevádzkovanie systému             0,0159000      €/kWh 

Efektívna sadzba odvodu do národného jadrového fondu            0,0032700      €/kWh 

Cena elektriny spolu            0,1290806      €/kWh 

   

Fixná mesačná platba     

Platba za odberné miesto            0,7500000      €/mesiac 

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - sadzba D2            4,8211000      €/mesiac 

Spolu fixná platba            5,5711000      €/mesiac 

   

Variabilná mesačná platba DD6     

Dodávka elektriny VT             0,1322556      €/kWh 

Dodávka elektriny NT            0,0700000        

Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny            0,0052000      €/kWh 

Tarifa za distribučné straty             0,0124130      €/kWh 

Tarifa za systémové služby             0,0062976      €/kWh 

Tarifa za prevádzkovanie systému             0,0159000      €/kWh 

Efektívna sadzba odvodu do národného jadrového fondu            0,0032700      €/kWh 

Cena elektriny spolu VT            0,1753362      €/kWh 

Cena elektriny spolu NT            0,1130806      €/kWh 

   

Fixná mesačná platba     

Platba za odberné miesto            0,7500000      €/mesiac 

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy (istenie 3 fázy)            0,2954000      €/A/mesiac 
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