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CENNÍK DISTRIBÚCIE ELEKTRINY  

platný od 1. 1. 2019 

pre odberateľov elektriny mimo domácnosti 

Distribúcia NN 
Západoslovenský 

kraj (C2-X3) 
Východoslovenský 

kraj (X3-C2) 
Mena 

Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu 
elektriny 

         0,024075           0,033100  €/kWh  

Tarifa za distribučné straty           0,006873          0,007174  €/kWh  

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy* 
(istenie 1 fáza) 

              0,2202                  0,2026      €/A/mesiac  

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy* 
(istenie 3 fázy) 

              0,6606                  0,6078     €/A/mesiac  

 

pre odberateľov elektriny v domácnosti 

TARIFA 

Západoslovenský kraj Východoslovenský kraj (X4) 

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 0,037714 0,006873  1,31320  0,0514 0,007174   0,70000 

D2 0,011718 0,006873  4,24660  0,0229 0,007174   4,25250 

D3 0,011718 0,006873  7,21870  0,0229 0,007174   5,74640 

D4 0,002792 0,006873   0,15 0,0056 0,007174   9,23130 

D5 0,002792 0,006873   0,15 0,0056 0,007174   4,09730 

D6     0,0056 0,007174   4,09730 

*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 sa pripočítavajú tarify a sadzby: 
 

Tarifa za systémové služby pre koncových odberateľov* 0,0059434  €/kWh  

Tarifa za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov* 0,025988  €/kWh  

Efektívna sadzba odvodu do národného jadrového fondu pre koncového 
odberateľa** 

0,003270  €/kWh  

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

*Tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému je určená rozhodnutím ÚRSO č. 0251/2019/E 
**Výška sadzby sa určuje rozhodnutím Národného jadrového fondu a v zmysle § 3 nariadenia vlády SR č. 426/2010 Z.z.  
***Výška dane je stanovená zákonom č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani v znení neskorších predpisov 

 
 
Tarify distribúcie v tomto cenníku sú v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví                    
č. 0084/219/E a č. 0205/2019/E, ktoré nájdete na http://www.urso.gov.sk/?q=rozhodnutia/elektoenergetika 
 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 
 

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