CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY
pre zraniteľných odberateľov
platný od 1. 1. 2021
Ceny a podmienky dodávky elektriny
Sadzba

Podmienky dodávky

DD1

Je jednotarifná (JT) sadzba určená pre odberateľa elektriny v domácnosti bez rozlíšenia pásma platnosti
nízkej tarify a pásma platnosti vysokej tarify, ktorých ročná spotreba elektriny je menšia ako 1 354 kWh.
K tejto sadzbe sa priradí distribučná sadzba D1.

DD2

Je jednotarifná (JT) sadzba určená pre odberateľa elektriny v domácnosti bez rozlíšenia pásma platnosti
nízkej tarify a pásma platnosti vysokej tarify, ktorých ročná spotreba elektriny je väčšia ako 1 354 kWh.
K tejto sadzbe sa priradí distribučná sadzba D2.

DD6

Je dvojtarifná (VT a NT) sadzba pre elektrické vykurovanie. Nízka tarifa NT sa poskytuje 22 hodín denne
v čase 7:00 – 20:00 a v čase 21:00 – 6:00. Vysoká tarifa sa poskytuje 2 hodiny denne v čase 6:00 – 7:00
a v čase 20:00 – 21:00. K tejto sadzbe sa priradí distribučná sadzba D5.

DMP1

Je jednotarifná (JT) sadzba určená pre odberateľa elektriny mimo domácnosti s odberom elektriny do
30 000 kWh za rok bez rozlíšenia pásma platnosti nízkej tarify a pásma platnosti vysokej tarify. K tejto
sadzbe sa priradí distribučná sadzba C2.

Sadzba

Maximálna výška fixnej
mesačnej sadzby

Maximálna výška sadzby za dodávku elektriny

€/mesiac

€/MWh

€/kWh

Pásmo 1 JT/VT*
DD1

0,75

55,50

0,0555

DD2

0,75

54,50

0,0545

DD6

0,75

90,00

0,0900

DMP1

0,75

60,00

0,0600

Pásmo 2 NT*

54,50

0,0545

*JT – jednotarif, VT – vysoká tarifa, NT – nízka tarifa

Pravidlá pre určenie druhu sadzby
Sadzba sa prideľuje na jeden rok podľa pomerov odberu elektriny za rok t-1. O zmenu sadzby môže odberateľ elektriny
požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby, ak sa výrazne zmení odber elektriny na odbernom
mieste. 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 za dodávku elektriny 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,
spotrebnú daň a odvod do národného jadrového fondu. Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované
osobitne a v súlade s cenovým rozhodnutím úradu, ktorý takéto rozhodnutie vydáva buď iba pre prevádzkovateľa
distribučnej sústavy alebo pre všetkých prevádzkovateľov distribučných sústav na území SR.
Platnosť tohto cenníka nadobudne právoplatnosť do 15 dní od dňa schválenia zmeny cenového rozhodnutie č.
0120/2019/E úradom pre reguláciu v sieťových odvetviach na regulačné obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Ceny uvedené v tomto cenníku sú schválené rozhodnutím ÚRSO č. 0040/2021/E zo dňa 11.11.2020.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Schválil: Ing. Roman Jurika
Predseda predstavenstva, v.r.
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