Cenník dodávky elektriny
pre produkt „ELEKTRINA VÝHODNE“ pre Zmluvy o združenej
dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti
ev. č. ED/12/2017

Platnosť od 1. januára 2017

Cena za odobratú elektrinu v cenovej úrovni Cena za odobratú elektrinu v cenovej úrovni Stála mesačná
Dve energie
Jedna energia
platba €/odberné
miesto
VT (€/MWh)
NT (€/MWh)
VT (€/MWh)
NT (€/MWh)
DD1
32,100 (38,520)
33,500 (40,200)
0,65 /(0,78)
DD2
38,100 (45,720)
38,100 (45,720)
0,65 /(0,78)
Západoslovenská
DD3
37,260 (44,712)
22,170 (26,604)
38,880 (46,656)
23,130 (27,756)
0,65 /(0,78)
distribučná, a.s.
DD4
44,250 (53,100)
24,840 (29,808)
44,250 (53,100)
25,920 (31,104)
0,65 /(0,78)
DD5
47,010 (56,412)
27,410 (32,892)
49,050 (58,860)
28,600 (34,320)
0,65 /(0,78)
DD1
34,270 (41,124)
35,760 (42,912)
0,65 /(0,78)
DD2
34,270 (41,124)
35,760 (42,912)
0,65 /(0,78)
DD3
36,760 (44,112)
24,090 (28,908)
38,360 (46,032)
25,140 (30,168)
0,65 /(0,78)
Stredoslovenská
DD4
37,780 (45,336)
23,100 (27,720)
39,420 (47,304)
24,100 (28,920)
0,65 /(0,78)
energetika DD5
49,720 (59,664)
30,850 (37,020)
49,720 (59,664)
32,190 (38,628)
0,65 /(0,78)
Distribúcia, a.s.
DD6
49,720 (59,664)
31,950 (38,340)
49,720 (59,664)
33,340 (40,008)
0,65 /(0,78)
DD7
36,670 (44,004)
27,970 (33,564)
36,670 (44,004)
27,970 (33,564)
0,65 /(0,78)
DD8
47,240 (56,688)
20,600 (24,720)
47,240 (56,688)
21,500 (25,800)
0,65 /(0,78)
DD1
36,700 (44,040)
38,100 (45,720)
0,65 /(0,78)
DD2
36,700 (44,040)
38,100 (45,720)
0,65 /(0,78)
DD3
41,400 (49,680)
25,850 (31,020)
43,200 (51,840)
26,970 (32,364)
0,65 /(0,78)
Východoslovenská
distribučná, a.s.
DD4
41,400 (49,680)
25,850 (31,020)
43,200 (51,840)
26,970 (32,364)
0,65 /(0,78)
DD5
46,460 (55,752)
33,300 (39,960)
48,480 (58,176)
34,750 (41,700)
0,65 /(0,78)
DD6
46,460 (55,752)
33,300 (39,960)
48,480 (58,176)
34,750 (41,700)
0,65 /(0,78)
Ceny v zátvorkách sú uvedené s DPH.
Príslušný PDS

Sadzba
dodávky

Ceny v zátvorkách sú uvedené s DPH. V prípade ak má odberateľ zmluvne dohodnuté uplatňovanie Online bonusu, pri splnení
podmienky elektronickej formy faktúr a bezhotovostného spôsobu platby (inkaso alebo bankový prevod) dodávateľ uplatní Online bonus
zo stálej mesačnej platby vo výške 0,33 € (0,396 € s DPH).

Podmienky pridelenia sadzieb a uplatnenia cien dodávky elektriny pre domácnosti
DD1 a DD2
DD3 a DD4
DD5
DD6
DD7
DD8

sú jednopásmové sadzby vhodné pre bežnú spotrebu domácnosti.
sú dvojpásmové sadzby vhodné pre Odberateľov ktorí vedia spotrebovať podstatnú časť elektriny v čase nízkej tarify
(NT) napríklad na akumulačný ohrev vody. NT sa poskytuje minimálne 8 hodín denne s fixne určeným časom prevádzky
v pásme NT v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, pričom blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.
je dvojpásmová sadzba určená pre OM vybavené elektrickým priamo výhrevným vykurovaním. Doba platnosti NT je
minimálne 20 hodín denne s blokovaním. elektrických spotrebičov na vykurovanie počas platnosti VT.
je dvojpásmová sadzba určená pre OM vybavené tepelným čerpadlom. Doba platnosti NT je minimálne 22 hodín denne
s blokovaním. elektrických spotrebičov na vykurovanie počas platnosti VT.
Dvojpásmová sadzba s poskytovaním nízkeho pásma od piatka 15:00 hod. do pondelka 06:00 hod.
Dvojpásmová sadzba s dĺžkou uplatňovania NT v rozsahu minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných
elektrických spotrebičov v čase pásma VT s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov.

Uvedený prehľad má informatívny charakter. Dobu platnosti NT a VT v jednotlivých distribučných sadzbách a podmienky jej pridelenia
definuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je dané odberné miesto pripojené.
1. Ceny a podmienky dodávky elektriny uvedené v tomto Cenníku sú stanovené v zmysle zverejnených právoplatných rozhodnutí Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). Dodávateľ si s Odberateľom zmluvne dohodne podmienky uplatnenia produktovej,
resp. štandardnej ceny.
2. Ceny uvedené v tomto Cenníku v sebe zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlku, ako aj ovplyvniteľné
náklady na dodávku elektriny. Celkovú (koncovú) cenu za dodávku elektriny tvorí okrem ceny za dodávku elektriny aj tarifa za distribúciu
elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny, tarifa za straty pri distribúcii elektriny, tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie
systému, odvod do Národného jadrového fondu a ostatné položky podľa aktuálne platného cenového rozhodnutia ÚRSO, ktorým boli
schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre príslušného prevádzkovateľa distribučnej
sústavy, do ktorej je odberné miesto Odberateľa elektriny v domácnosti pripojené. Informáciu o integrovanej cene elektriny Dodávateľ
zverejňuje na stránke www.spp.sk.
3. Cena za dodávku elektriny sa skladá:
– z mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac). Mesačná platba za jedno OM je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie
vždy v rovnako stanovenej výške. Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne podľa počtu dní v danom fakturačnom
období.
–z ceny za 1 kWh odobratej elektriny, ak ide o jednotarifnú sadzbu, resp. z ceny za kWh odobratej elektriny v príslušnej tarife (NT a VT),
ak ide o dvojtarifnú sadzbu.
4. Odberateľ elektriny v domácnosti si môže podľa svojich odberových pomerov zvoliť sadzbu za dodávku, pričom musí spĺňať
podmienky určené príslušným PDS alebo dodávateľom na pridelenie zvolenej sadzby. Splnenie podmienok Dodávateľ elektriny pri
uzatváraní Zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo Dodávateľa elektriny, resp. príslušného PDS vykonať kontrolu dodržiavania
podmienok schválených na pridelenie sadzby a v prípade neoprávnene získanej sadzby má Dodávateľ elektriny právo doúčtovať
spotrebu elektriny v sadzbe, na ktorej pridelenie spĺňa Odberateľ elektriny podmienky. V prípade, že príslušným PDS bude poskytovaná
odlišná distribučná sadzba, Dodávateľ uplatňuje sadzbu dodávky s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou tejto sadzbe. Dodávateľ
poskytuje poradenstvo týkajúce sa vhodnosti sadzby pre daný účel využitia na svojej telefonickej linke 0850 111 363 alebo na
zakaznickalinka@spp.sk.
5. O zmenu sadzby za dodávku môže Odberateľ požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade
zmeny odberových pomerov Odberateľa elektriny v domácnosti počas roka môže Odberateľ elektriny v domácnosti požiadať o zmenu
sadzby za dodávku skôr. Sadzba za dodávku sa nemení automaticky podľa výšky ročnej spotreby alebo skutočnej spotreby za príslušné
odpočtové obdobie.

