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1. Úvodné ustanovenia 
1.1. Tento cenník určuje cenu za regulovanú činnosť dodávky elektriny domácnostiam definovaným v bode 

1.3. tohto cenníka pre produkt ELEKTRINA VÝHODNE II spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, 
a.s. (ďalej len „dodávateľ elektriny“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „cenník“).  

1.2. Ceny uvedené v tomto cenníku sú stanovené v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví (ďalej len „Úrad“) a platia pre odberateľov elektriny v domácnosti. 

1.3. Pre potreby uplatnenia cien v zmysle tohto cenníka je odberateľom elektriny v domácnosti odberateľ, 
ktorého odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy elektriny nízkeho napätia (s 
napätím medzi fázami do 1 kV), a ktorý nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti (t. j. pre 
domácnosti, chaty, záhrady, garáže, a pod., ak odber elektriny neslúži na podnikateľskú činnosť, alebo inú 
činnosť, ktorá nepredstavuje vlastnú spotrebu elektriny v domácnosti) (ďalej len „odberateľ elektriny“). 

1.4. Zmluvou o dodávke elektriny sa rozumie aj zmluva o združenej dodávke elektriny (ďalej len „zmluva“). 
1.5. Príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy sa rozumie prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do 

ktorej je príslušné odberné miesto odberateľa (ďalej len „OM“) pripojené (ďalej len „príslušný PDS“). 
1.6. Odpočet určených meradiel vykoná príslušný PDS v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom. 

 
2. Označenie a podmienky pridelenia sadzieb za dodávku elektriny 
 

2.1. Označenie sadzieb za dodávku elektriny: 
 

 
DD1 - je jednopásmová sadzba pre OM s nižšou spotrebou elektriny. Sadzba DD1 je vhodná 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 PDS 
poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D1. 

DD2 - je jednopásmová sadzba pre OM s vyššou spotrebou elektriny. Sadzba DD2 je vhodná pre 
odberné miesta, ktorých spotreba elektriny je vyššia (napr. rodinné domy, byty – OM 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 - dvojpásmová sadzba pre OM s nižšou spotrebou elektriny. Sadzba DD3 je vhodná najmä 

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. 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. 

 
 
DD4 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny. Sadzba DD4 je 

vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s vyššou 
spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD4 je priradenie distribučných 
sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú sadzbu D4. Doba 
platnosti NT je minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických 
spotrebičov v čase vysokého pásma. 

 
DD5 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním. 

Podmienkou na pridelenie sadzby DD5 je priradenie distribučnej sadzby D5. Doba platnosti 
NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov 
v čase VT. 

 
DD6 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom. Podmienkou na 

pridelenie sadzby DD6 je priradenie distribučnej sadzby D6. Doba platnosti NT 
je minimálne 22 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie 
v čase VT. 
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DD7 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s víkendovou prevádzkou. Sadzba DD7 je vhodná 

pre odberná miesta typu chát, chalúp a podobne. Podmienkou na pridelenie sadzby DD7 je 
priradenie distribučnej sadzby D7. Doba platnosti NT je celoročne od piatku 15:00 hodiny 
do pondelka 06:00 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov v čase VT sa nevyžaduje. 

 
DD8 - Dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne 

s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným 
minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov. Sadzba DD8 je vhodná pre 
domácnosti s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s vysokou spotrebou elektriny. 
Podmienkou na pridelenie sadzby DD8 je priradenie distribučnej sadzby D8. Doba 
platnosti NT je minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických 
spotrebičov v čase vysokého pásma. 

Vyššie uvedené označenie sadzieb za dodávku elektriny má informatívny charakter. Doba platnosti 
vysokého pásma (ďalej len „VT“) je zhodná s dobou platnosti vysokej tarify, doba platnosti nízkeho pásma 
(ďalej len „NT“) je zhodná s dobou platnosti nízkej tarify, je určená na základe podmienok príslušného PDS 
a určuje ju príslušný PDS. Podmienky na priradenie TDO (typových diagramov odberu) zverejňuje príslušný 
PDS. 

Informácie o šírení signálov HDO, priradenia TDO a o dobe platnosti VT a NT sú uvedené na webovom 
sídle príslušného PDS. 

 
2.2. Odberateľ má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek sadzbu za dodávku elektriny, 

pričom musí spĺňať podmienky uvedené v tomto cenníku, resp. určené príslušným PDS. Splnenie 
podmienok dodávateľ elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo dodávateľa 
elektriny, resp. príslušného PDS podľa bodov 2.5. až 2.7. tohto cenníka. 
 

2.3. Bod 2.2. neplatí pre osobitné prípady odberov ako sú skupinové odbery, napr. garáže, chaty, záhrady, keď 
je z technických príčin zriadené len jedno OM 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. 

 
2.4. Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby na tom istom OM môže odberateľ 

požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových 
pomerov odberateľa pred uplynutím 12 mesiacov môže odberateľ požiadať o zmenu sadzby aj skôr, 
pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodávateľ elektriny a príslušný PDS. 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 má 
právo preveriť pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti na zmenu sadzby a v prípade zistených 
rozdielov skutkovom stave a údajov uvedených v tejto žiadosti žiadosť zamietne. 

 

2.5. Dodávateľ elektriny alebo príslušný PDS je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu dodržiavania 
podmienok pre pridelenie sadzby. 

 

2.6. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má dodávateľ elektriny právo doúčtovať odberateľovi elektriny 
spotrebu v sadzbe, na ktorej pridelenie spĺňa odberateľ elektriny podmienky podľa tohto cenníka. 

 

2.7. Dodávateľ elektriny má právo preveriť pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti na zmenu 
distribučnej sadzby a v prípade zistených rozdielov v skutkovom stave a údajov uvedených v tejto žiadosti 
žiadosť zamietne. 

 

2.8. Pri zmene ceny dodávky elektriny, resp. inej časti celkovej (koncovej ceny) sa nová cena bude uplatňovať 
od účinnosti tejto zmeny, pričom spotreba elektriny na OM ku dňu účinnosti zmeny ceny sa určí 
vykonaním odpočtu meradiel alebo iným spôsobom určeným príslušným PDS v súlade s prevádzkovým 
poriadkom príslušného PDS. 
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2.9. V prípade podnikania na OM odberateľa elektriny v domácnosti je odberateľ elektriny v domácnosti 
povinný rozdeliť elektroinštaláciu tak, aby bolo možné samostatne merať elektrinu odoberanú na 
podnikanie. 
 

2.10. Podľa § 45 Vyhlášky Úradu č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 
a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.“), ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov dodávateľovi elektriny alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy 
preukáže, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne 
s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení len 
domácnosťami, distribúcia elektriny a dodávka elektriny do odberných miest spoločných častí a 
spoločných zariadení bytového domu sa považuje za distribúciu elektriny pre domácnosti a dodávku 
elektriny pre domácnosti. 

 

 
3. Štruktúra a spôsob uplatnenia ceny 
 

3.1. Celková (koncová) cena, ktorú dodávateľ elektriny použije pri ocenení odberu elektriny sa skladá zo súčtu: 
 

a) ceny za dodávku elektriny (cena za regulovanú činnosť dodávky elektriny), pričom maximálna 
hodnota tejto časti ceny je určená rozhodnutím Úradu č. 0029/2020/E zo dňa 27.11. 2019, a pozostáva: 

 zo stálej mesačnej platby za jedno OM (€/OM/mesiac) – uplatňuje sa za každý mesiac príslušného 
fakturačného obdobia vždy v rovnako stanovenej výške, a to počas celého trvania zmluvy, aj pri 
prípadnom prerušení dodávky elektriny, napr. z dôvodu porušenia platobnej disciplíny odberateľom. 
Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvótne podľa počtu dní v danom mesiaci. 
Dodávateľ elektriny uplatní cenu podľa jednotlivej sadzby dodávky, a to pre každé OM samostatne. 

 z ceny za odobratú elektrinu (€/MWh, resp. €/kWh) v príslušnom pásme  
                                  tabuľka č.1 

Príslušný PDS 

Sadz
ba za 
dodá
vku 

elektr
iny 

Cena za odobratú elektrinu  
v cenovej úrovni  

Dve energie 

Cena za odobratú elektrinu  
v cenovej úrovni  
Jedna energia 

Stála mesačná 
platba  

(€/OM/mes.) 
VT (€/MWh) NT (€/MWh) VT (€/MWh) NT (€/MWh) 

Západoslovenská 
distribučná, a.s. 

DD1 51,66 (61,992) 55,18 (66,216) 0,75 (0,90) 

DD2 60,19 (72,228) 64,30 (77,160) 0,75 (0,90) 

DD3 65,91 (79,092) 39,42 (47,304) 70,41 (84,492) 42,11 (50,532) 0,75 (0,90) 

DD4 68,99 (82,788) 40,83 (48,996) 73,70 (88,440) 43,62 (52,344) 0,75 (0,90) 

DD5 71,54 (85,848) 46,11 (55,332) 76,42 (91,704) 49,26 (59,112) 0,75 (0,90) 

Stredoslovenská 
distribučná, a.s. 

DD1 56,91 (68,292) 60,79 (72,948) 0,75 (0,90) 

DD2 56,91 (68,292) 60,79 (72,948) 0,75 (0,90) 

DD3 58,89 (70,668) 42,86 (51,432) 62,90 (75,480) 45,78 (54,936) 0,75 (0,90) 

DD4 59,83 (71,796) 38,76 (46,512) 63,91 (76,692) 41,40 (49,680) 0,75 (0,90) 

DD5 95,46 (114,552) 48,66 (58,392) 95,46 (114,552) 51,98 (62,376) 0,75 (0,90) 

DD6 95,51 (114,612) 49,01 (58,812) 95,51 (114,612) 52,35 (62,820) 0,75 (0,90) 

DD7 68,17 (81,804) 47,31 (56,772) 68,17 (81,804) 50,53 (60,636) 0,75 (0,90) 

DD8 85,93 (103,116) 31,23 (37,476) 88,26 (105,912) 33,36 (40,032) 0,75 (0,90) 

Východoslovensk
á distribučná, a.s. 

DD1 60,02 (72,024) 64,11 (76,932) 0,75 (0,90) 

DD2 60,02 (72,024) 64,11 (76,932) 0,75 (0,90) 

DD3 69,96 (83,952) 43,56 (52,272) 74,73 (89,676) 46,53 (55,836) 0,75 (0,90) 

DD4 69,96 (83,952) 43,56 (52,272) 74,73 (89,676) 46,53 (55,836) 0,75 (0,90) 

DD5 72,07 (86,484) 53,15 (63,780) 76,99 (92,388) 56,78 (68,136) 0,75 (0,90) 

DD6 72,07 (86,484) 53,15 (63,780) 76,99 (92,388) 56,78 (68,136) 0,75 (0,90) 
                                  Ceny v zátvorkách sú uvedené s DPH.  

 

 
Pri splnení podmienky elektronickej formy faktúr a bezhotovostného spôsobu platby (inkaso alebo bankový 
prevod) sa uplatní „Online bonus“ zo stálej mesačnej platby vo výške 0,33€ (0,396€ s DPH).  
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Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku 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.   
 

b) tarify/sadzby za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, tarify za straty pri distribúcii 
elektriny, určené príslušným PDS podľa cenových rozhodnutí Úradu 

c) platby do Národného Jadrového fondu, v zmysle platného nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým 
sa ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým 
odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití 
a o spôsobe a lehotách jeho úhrady 

d) tarify za systémové služby, ktorá sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny pre každé OM na 
vymedzenom území v súlade s platným cenovým rozhodnutím Úradu pre príslušného PDS, do ktorej je 
príslušné OM pripojené 

e) tarify za prevádzkovanie systému, ktorá sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny pre každé OM na 
vymedzenom území v súlade s platným cenovým rozhodnutím Úradu pre príslušného PDS, do ktorej je 
príslušné OM pripojené 

f) ostatné položky podľa platnej legislatívy, resp. podľa aktuálne platných cenových rozhodnutí Úradu. 
 

3.2. Stála mesačná platba za dodávku a distribúciu elektriny sa uplatňuje počas celého trvania zmluvy o 
združenej dodávke elektriny, a to aj pri prípadnom prerušení dodávky elektriny, napríklad z dôvodu 
neuhradenia akejkoľvek platby za odobratú elektrinu. 

3.3. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvotne podľa počtu dní trvania odberu elektriny. 
Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 (v prestupnom roku 1/366) súčtu 
dvanástich mesačných platieb. 

3.4. 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. 
 
 

4. Dane 
 
V sadzbách uvedených v tabuľke č.1 tohto cenníka je daň z pridanej hodnoty (DPH) zahrnutá v cenách  
uvedených v zátvorkách.  
Spotrebná daň a prípadne iná aplikovateľná daň, bude pri fakturácií uplatnená v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných v čase dodania elektriny.  
 

5. Záverečné ustanovenia 
 
Tento cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1. 2020. Ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto cenníka 
sa ruší platnosť Cenníka dodávky elektriny pre pre produkt „ELEKTRINA VÝHODNE“ pre Zmluvy o 
združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti, ev.č. ED/3/2019. 
 

 
 


