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Informácia o celkovej (koncovej) cene použitej pri ocenení odberu elektriny 

od 1. januára 2022 

Celková (koncová) cena, ktorú dodávateľ elektriny použije pri ocenení odberu elektriny, sa skladá 

zo súčtu: 

 ceny za dodávku elektriny (cena za regulovanú činnosť dodávky elektriny podľa 

Cenníka dodávateľa elektriny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ev. č. 

ED/01/2022),  

 tarify/sadzby za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, tarify za 
straty pri distribúcii elektriny, určené príslušným PDS podľa cenových rozhodnutí 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, 

 platby do Národného jadrového fondu, v zmysle platného nariadenia 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, 

 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, 

 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. 

 

Distribučné územie Západoslovenská distribučná, a.s. (ceny s DPH): 

Sadzba 
za 

dodávku 
elektriny 

Cena za dodávku elektriny v zmysle 
Cenníka SPP a.s., ev. č. ED/01/2022 

Celková (koncová) cena odberu elektriny 

Cena za odobratú 
elektrinu 

Stála 
mesačná 

platba 
(€/OM/mes

.) 

Cena za odobratú 
elektrinu 

Stála mesačná platba 
(€/OM/mes.) 

VT  
(€/kWh) 

NT 
(€/kWh) 

VT  
(€/kWh) 

NT 
(€/kWh) 

DD1 0,104496 1,3200 0,195501 2,9047 

DD2 0,105876 1,3200 0,165802 6,8168 

DD3 0,120492 0,073884 1,3200 0,180418 0,133810 10,0314 

DD4 0,120324 0,073884 1,3200 0,169425 0,122985 1,3200 + 0,1810 * istenie 

DD5 0,137940 0,092364 1,3200 0,187041 0,141465 1,3200 + 0,1810 * istenie 

 

Distribučné územie Stredoslovenská distribučná, a.s. (ceny s DPH): 

Sadzba 
za 

dodávku 
elektriny 

Cena za dodávku elektriny v zmysle 
Cenníka SPP a.s., ev. č. ED/01/2022 

Celková (koncová) cena odberu elektriny 

Cena za odobratú 
elektrinu 

Stála 
mesačná 

platba 
(€/OM/mes

.) 

Cena za odobratú 
elektrinu 

Stála mesačná platba 
(€/OM/mes.) 

VT  
(€/kWh) 

NT 
(€/kWh) 

VT  
(€/kWh) 

NT 
(€/kWh) 

DD1 0,104496 1,3200 0,209415 2,6640 

DD2 0,105876 1,3200 0,165423 8,8920 
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DD3 0,120492 0,073884 1,3200 0,169335 0,118323 14,3640 

DD4 0,120324 0,073884 1,3200 0,193719 0,124779 9,3000 

DD5 0,137940 0,092364 1,3200 0,182379 0,136803 13,6800 

DD6 0,137424 0,092472 1,3200 0,181863 0,136911 13,6800 

DD7 0,102768 0,073344 1,3200 0,207687 0,178263 2,6640 

DD8 0,127344 0,060456 1,3200 0,171783 0,104895 9,3000 

 

Distribučné územie Východoslovenská distribučná, a.s. (ceny s DPH): 

Sadzba 
za 

dodávku 
elektriny 

Cena za dodávku elektriny v zmysle 
Cenníka SPP a.s., ev. č. ED/01/2022 

Celková (koncová) cena odberu elektriny 

Cena za odobratú 
elektrinu 

Stála 
mesačná 

platba 
(€/OM/mes.) 

Cena za odobratú 
elektrinu Stála mesačná platba 

(€/OM/mes.) VT  
(€/kWh) 

NT 
(€/kWh) 

VT  
(€/kWh) 

NT 
(€/kWh) 

DD1 0,104496 1,3200 0,206353 2,8800 

DD2 0,105876 1,3200 0,174973 7,1053 

DD3 0,120492 0,073884 1,3200 0,172189 0,125581 1,3200 + 0,3545* istenie 

DD4 0,120324 0,073884 1,3200 0,172021 0,125581 1,3200 + 0,3545* istenie 

DD5 0,137940 0,092364 1,3200 0,189637 0,144061 1,3200 + 0,3545* istenie 

DD6 0,137424 0,092472 1,3200 0,189121 0,144169 1,3200 + 0,3545* istenie 

 

Podmienky pridelenia sadzieb a uplatnenia cien dodávky elektriny pre odberateľov elektriny 

v domácnosti dodávateľom Slovenský plynárenský priemysel, a.s., sú obsahom zverejneného cenníka 

dodávateľa ev. č. ED/01/2022.  

 


