
 
 
 
 
                                                                                                                                                                

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 

CENNÍK DISTRIBÚCIE ELEKTRINY  

platný od 1. 1. 2014. 
pre odberate ľov elektriny mimo domácnosti 

 

Distribúcia NN Západoslovenský kraj  Východoslovenský kraj Mena 

Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny          0,025623              0,038300       €/kWh  

Tarifa za distribučné straty           0,008361              0,007350       €/kWh  

Tarifa za systémové služby pre koncových odberateľov          0,007920              0,007920       €/kWh  

Tarifa za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov          0,019820              0,019820       €/kWh  

distribúcia elektriny spolu           0,061724              0,073390       €/kWh  

Efektívna sadzba odvodu do národného jadrového fondu pre 

koncového odberateľa 
         0,003150              0,003150       €/kWh  

Spotrebná daň z elektriny          0,001320              0,001320       €/kWh  

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy* (istenie 1 fáza)               0,2202                  0,1839      €/A/mesiac  

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy* (istenie 3 fázy)               0,6606                  0,5517      €/A/mesiac  

 
 

pre odberate ľov elektriny v domácnosti 

 

TARIFA 

Západoslovenský kraj Východoslovenský kraj 

Tarifa za distribúciu 

elektriny vrátane 

prenosu elektriny 

Tarifa za 

distribučné 

straty 

Tarifa za prístup do 

distribučnej sústavy 

Tarifa za distribúciu 

elektriny vrátane 

prenosu elektriny 

Tarifa za 

distribučné 

straty 

Tarifa za prístup do 

distribučnej sústavy 

€/kWh €/kWh €/mesiac €/A/mes.* €/kWh €/kWh €/mesiac 

D1 0,04007 0,008361 1,31320  0,06440 0,00735 0,10000 

D2 0,01369 0,008361 4,24660  0,03070 0,00735 4,16150 

D3 0,01369 0,008361 7,21870  0,02600 0,00735 5,49700 

D4 0,00504 0,008361 
 

0,15 0,00960 0,00735 9,01880 

D5 0,00504 0,008361 
 

0,15 0,00790 0,00735 3,61920 

D6 
   

 0,00790 0,00735 3,61920 

*Tarifa za prístup do distribučnej sústavy sa násobí číslom 3 ak ide o istenie všetkých troch fáz  

napr. 3 x 25 A = 3*25*0,15        

 
K cenám distribúcie pre domácnosti sa pripo čítavajú tarify a sadzby: 
 

Tarifa za systémové služby pre koncových odberateľov          0,007920       €/kWh  

Tarifa za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov          0,019820       €/kWh  

Efektívna sadzba odvodu do národného jadrového fondu pre koncového odberateľa          0,003150       €/kWh  

 
Ceny distribúcie sú v súlade s platným rozhodnutím ÚRSO č. 0185/2014/E a č. 0253/2014/E. Sadzba odvodu do NJF 
a spotrebnej dane je v súlade s platnou legislatívo u SR, upravujúcou uvedené sadzby. 
 
Ak cenové rozhodnutie úradu, vyhláška úradu, výnos úradu alebo iný všeobecne záväzný právny predpis us tanoví ďalšie 
alebo zmení ceny, tarify alebo dane, dodávate ľ elektriny ich uplatní od obdobia ur čenom v cenovom rozhodnutí úradu alebo 
ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom.  
 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 
Ceny nadobúdajú platnos ť od 1.1.2014.  
Platnos ť tohto cenníka sa ruší vydaním nového cenníka za di stribúciu elektriny.  

 
Schválil: Ing. Roman Jurika 
Predseda predstavenstva, v.r. 


