CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY
pre zraniteľných odberateľov
platný od 1. 1. 2017
Ceny a podmienky dodávky elektriny
Sadzba Podmienky dodávky

DD1

Je jednopásmová sadzba určená pre odberateľa elektriny bez rozlíšenia pásma platnosti nízkej tarify a pásma
platnosti vysokej tarify.

DD3

Je dvojpásmová sadzba pre priamo výhrevné elektrické vykurovanie,nízke pásmo sa poskytuje najmenej 20
hodín denne s blokovaním priamo výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma; táto sadzba
je určená aj pre tepelné čerpadlá.

DD7

Je jednopásmová sadzba pre odberné miesta verejného osvetlenia.

DD9

Je trojpásmová sadzba určená pre odberateľov elektriny, ktorí majú nainštalované inteligentné meracie
systémy a nepoužívajú sadzbu DD3. Pásmo 1 sa poskytuje od 10:00 hod. do 18:00 hod., pásmo 2 sa
poskytuje od 18:00 hod. do 22:00 hod., pásmo 3 sa poskytuje od 22:00 hod. do 06:00 hod.

Sadzba

Maximálna výška fixnej
mesačnej sadzby

Maximálna výška sadzby za dodávku elektriny

€/mesiac

€/kWh
Pásmo 1

DD1

1,00

0,0420

DD3

1,00

0,0450

DD7

1,00

0,0380

DD9

1,00

0,0420

Pásmo 2

Pásmo 3

0,0380

0,0415

0,0398

Pravidlá pre určenie druhu sadzby
Pôvodné sadzby za dodávku elektriny platné do 31. 12. 2016 nahrádzajú pre odberateľov elektriny v domácnosti sadzby za
dodávku elektriny platné od 01. 01. 2017 nasledovne:
Sadzba za dodávku elektriny do 31. 12. 2016
DD1, DD2, DMP1
DD5

Sadzba za dodávku elektriny od 01. 01. 2017
DD1
DD3

Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého zraniteľného odberateľa elektriny na tom
istom odbernom mieste môže zraniteľný odberateľ elektriny požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny
sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov zraniteľného odberateľa elektriny pred uplynutím 12 mesiacov môže zraniteľný
odberateľ elektriny požiadať o zmenu sadzby skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodávateľ elektriny a príslušný
prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov. Sadzba sa
nemení automaticky podľa výšky ročnej spotreby. Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie nie je možné.
Ceny zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny
a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť do ceny dodávateľa elektriny.
Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ako ani
ostatné regulované položky (tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie systému) podľa cenového rozhodnutia Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví. Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne a v súlade s cenovým
rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. vydaným príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je
odberné miesto odberateľa elektriny v domácnosti pripojené (ďalej len „príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy“).
Platnosť tohto cenníka podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie č.
0033/2017/E na prvý rok regulačného obdobia, ktorým je rok 2017, platí na celé regulačné obdobie od roku 2017 do roku 2021, ak
úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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