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CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY  

pre odberateľov v domácnosti  

platný od 1. 1. 2014. 

 
Ceny a podmienky dodávky elektriny 

Sadzba Podmienky dodávky  

DD1 

Pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny (napr. chaty, garáže, záhrady). Podmienkou na pridelenie 
sadzby DD1 je priradenie distribučnej sadzby D1, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov 
elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD1, pokiaľ 
nebude príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov 
elektriny v domácnosti D1. 
 

DD2 

Pre odberné miesta, ktorých spotreba elektriny je vyššia (napr. rodinné domy, byty – odberné miesta s 
bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody). Podmienkou 
na pridelenie sadzby DD2 je priradenie distribučných sadzieb D1 alebo D2. Táto sadzba sa odporúča pre 
distribučnú sadzbu D2. 
 

DD3 

Pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s nižšou spotrebou elektriny. Podmienkou na 
pridelenie sadzby DD3 je priradenie distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre 
distribučnú sadzbu D3. Dobu platnosti VT a NT určuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Doba platnosti NT 
je minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní 
aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. 
 

DD6 
Podmienkou na pridelenie sadzby DD6 je priradenie distribučnej sadzby D6.  
Dobu platnosti VT a NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Doba platnosti  
NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT. 

  

Sadzba 

Maximálna výška fixnej 
mesačnej sadzby 

Maximálna výška sadzby za dodávku elektriny 

€/mesiac €/kWh €/kWh 

  VT NT 

DD1  0,65 0,0518 - 

DD2  0,65 0,0510 - 

DD3  0,65 0,0918 0,0447 

DD6 0,65 0,0846 0,0438 

 
Pravidlá pre určenie druhu sadzby 
 
Odberateľ elektriny v domácnosti má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek sadzbu, pričom musí 
spĺňať podmienky dodávky elektriny. Splnenie podmienok dodávateľ elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je 
dotknuté právo dodávateľa elektriny resp. príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy doúčtovať spotrebu v sadzbe, na 
ktorej pridelenie spĺňa odberateľ elektriny v domácnosti podmienky v prípade neoprávnene pridelenej sadzby. To neplatí pre 
osobitné prípady odberov ako sú skupinové odbery, napr. garáže, chaty, záhrady, keď je z technických príčin zriadené len jedno 
odberné miesto pre viac odberateľov elektriny v domácnosti merané len jedným meracím zariadením a ako odberateľ elektriny    
v domácnosti je prihlásená jedna fyzická osoba (okrem odberov elektriny slúžiacich na podnikateľskú činnosť). V takomto 
prípade môže byť pridelená iba sadzba DD1 alebo DD2. V prípade podnikania na odbernom mieste odberateľa elektriny                
v domácnosti je odberateľ elektriny v domácnosti povinný rozdeliť elektroinštaláciu tak, aby bolo možné samostatne merať 
elektrinu odoberanú na podnikanie. 
 
Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého odberateľa elektriny v domácnosti na tom 
istom odbernom mieste môže odberateľ elektriny v domácnosti požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny 
sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov odberateľa elektriny v domácnosti pred uplynutím 12 mesiacov môže odberateľ 
elektriny v domácnosti 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.  
  
Dodávateľ elektriny alebo príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania 
podmienok schválených na pridelenie sadzby.  
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Odpočet určených meradiel vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.  
 
V sadzbách sú zahrnuté aj náklady súvisiace s  
a) uzavretím, ukončením alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,  
b) prenájom meracieho, pomocného, prípadne ovládacieho zariadenia, pokiaľ toto zariadenie súvisí s rozlíšením odberu 
elektriny vo VT alebo NT,  
c) výmenou meracieho zariadenia nevyvolané odberateľom elektriny v domácnosti,  
d) overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená odberateľom elektriny v domácnosti,  
e) vykonaním zmeny pri zmene dodávateľa elektriny.  
 
Ceny (sadzby) v sebe zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj ekonomicky oprávnené 
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 (ďalej len „úrad“). Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne v súlade 
s cenovými rozhodnutiami úradu a platnými právnymi predpismi v čase dodávky elekriny.  
 
Ak cenové rozhodnutie úradu, vyhláška úradu, výnos úradu alebo iný všeobecne záväzný právny predpis ustanoví ďalšie ceny, 
tarify alebo dane, dodávateľ elektriny ich uplatní od obdobia určenom v cenovom rozhodnutí úradu alebo ustanovenom 
všeobecne záväzným právnym predpisom.  
 
 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 
Ceny nadobúdajú platnosť od 1.1.2014.  
Platnosť tohto cenníka sa ruší vydaním nového cenníka za dodávku elektriny.  
 
 

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