
 

 

 Cenník dodávky elektriny pre domácnosti B - platný od 01.01.2022 

(Západoslovenská distribučná, a.s.) 

Sadzba Mesačná 

sadzba 

bez DPH 

Mesačná 

sadzba 

s  DPH 

VT 

bez DPH 

VT 

s DPH 

NT 

bez DPH 

NT 

        s DPH 

 EUR EUR EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh 

DD1 1,10 1,32 0,0780423 0,0936507 - - 

DD2 1,10 1,32 0,0826283 0,0991539 - - 

DD3 1,10 1,32 0,0817616 0,0981139 0,0714023 0,0856827 

DD4 1,10 1,32 0,0711566 0,0853879 0,0686862 0,0824234 

DD5 1,10 1,32 0,0678741 0,0814489 0,0662772 0,0795326 

 

Popis sadzieb: 

DD1 - je jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny, 

DD2 – je jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny, 

DD3 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny; Doba platnosti NT je 

minimálne 8 hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní 

aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje, 

DD4 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny; Doba platnosti NT je 

minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého 

pásma, 

DD5 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním; 

Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických 

spotrebičov v čase VT, 

 

 

 

Uvedené ceny nezahŕňajú  

* distribučné poplatky 

* poplatok do Národného jadrového fondu 
 

 

 

 

Podmienky priznania Cenníku dodávky elektriny pre domácnosti B : 

Zákazník o pridelenie tohto Cenníka Dodávateľa písomne požiada alebo mu bude tento Cenník ponúknutý zo 

strany Dodávateľa avšak výlučne len telefonicky, mailom alebo písomne (t.j. Cenník nie je možné ponúknuť , 

resp. dohodnúť so Zákazníkom pri uzatváraní zmluvy mimo prevádzkových priestorov Dodávateľa), a zákazník 

takúto ponuku Dodávateľa príjme telefonicky, mailom, písomne alebo bude Zákazníkovi tento Cenník pridelený 

na základe rozhodnutia Dodávateľa, pričom v takomto prípade je vo výlučnej právomoci Dodávateľa vybrať 

Zákazníka alebo Zákazníkov, ktorým bude tento Cenník pridelený. 

Ak sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú inak , cena za dodávku elektriny podľa tohto Cenníka bude zákazníkovi 

účtovaná od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po vzájomnej dohode medzi Dodávateľom 

a Zákazníkom,  alebo od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po pridelení Cenníka Dodávateľom.  

Dojednaním tohto Cenníka sa nemení už dohodnutá doba viazanosti Zákazníka zmluvou.    

 



 

 

 Cenník dodávky elektriny pre domácnosti B - platný od 01.01.2022 

(Stredoslovenská distribučná, a.s.) 

Sadzba Mesačná 

sadzba 

bez DPH 

Mesačná 

sadzba 

s  DPH 

VT 

bez DPH 

VT 

s DPH 

NT 

bez DPH 

NT 

        s DPH 

 EUR EUR EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh 

DD1 1,10 1,32 0,0780423 0,0936507 - - 

DD2 1,10 1,32 0,0826283 0,0991539 - - 

DD3 1,10 1,32 0,0817616 0,0981139 0,0714023 0,0856827 

DD4 1,10 1,32 0,0711566 0,0853879 0,0686862 0,0824234 

DD5 1,10 1,32 0,0678741 0,0814489 0,0662772 0,0795326 

DD6 1,10 1,32 0,0678468 0,0814161 0,0656016 0,0787219 

DD7 1,10 1,32 0,0678468 0,0814161 0,0656016 0,0787219 

DD8 1,10 1,32 0,0678468 0,0814161 0,0656016 0,0787219 

 

Popis sadzieb: 

DD1 - je jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny, 

DD2 – je jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou  

 

DD3 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny; Doba platnosti NT je 

minimálne 8 hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní 

aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje, 

DD4 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny; Doba platnosti NT je 

minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého 

pásma, 

DD5 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním; 

Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických 

spotrebičov v čase VT, 

DD6 - je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom; Doba platnosti NT je 

minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT, 

DD7 - je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s víkendovou prevádzkou; Doba platnosti NT je 

celoročne od piatku 15:00 hodiny do pondelka 06:00 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov 

v čase VT sa nevyžaduje, 

DD8 – je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne 8 hodín denne s blokovaním 

akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným 

výkonom akumulačných spotrebičov, 

 

Uvedené ceny nezahŕňajú  

* distribučné poplatky 

* poplatok do Národného jadrového fondu  
 

Podmienky priznania Cenníku dodávky elektriny pre domácnosti B : 



Zákazník o pridelenie tohto Cenníka Dodávateľa písomne požiada alebo mu bude tento Cenník ponúknutý zo 

strany Dodávateľa avšak výlučne len telefonicky, mailom alebo písomne (t.j. Cenník nie je možné ponúknuť , 

resp. dohodnúť so Zákazníkom pri uzatváraní zmluvy mimo prevádzkových priestorov Dodávateľa), a zákazník 

takúto ponuku Dodávateľa príjme telefonicky, mailom , písomne alebo bude Zákazníkovi tento Cenník pridelený 

na základe rozhodnutia Dodávateľa, pričom v takomto prípade je vo výlučnej právomoci Dodávateľa vybrať 

Zákazníka alebo Zákazníkov, ktorým bude tento Cenník pridelený. 

Ak sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú inak , cena za dodávku elektriny podľa tohto Cenníka bude Zákazníkovi 

účtovaná od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po vzájomnej dohode medzi Dodávateľom 

a Zákazníkom, alebo od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po pridelení Cenníka Dodávateľom. 

Dojednaním tohto Cenníka sa nemení už dohodnutá doba viazanosti Zákazníka zmluvou.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 Cenník dodávky elektriny pre domácnosti B - platný od 01.01.2022   

(Východoslovenská distribučná, a.s.) 

Sadzba Mesačná 

sadzba 

bez DPH 

Mesačná 

sadzba 

s  DPH 

VT 

bez DPH 

VT 

s DPH 

NT 

bez DPH 

NT 

        s DPH 

 EUR EUR EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh 

DD1 1,10 1,32 0,0780423 0,0936507 - - 

DD2 1,10 1,32 0,0826283 0,0991539 - - 

DD3 1,10 1,32 0,0817616 0,0981139 0,0714023 0,0856827 

DD4 1,10 1,32 0,0711566 0,0853879 0,0686862 0,0824234 

DD5 1,10 1,32 0,0678741 0,0814489 0,0662772 0,0795326 

DD6 1,10 1,32 0,0678468 0,0814161 0,0656016 0,0787219 

 

Popis sadzieb: 

DD1 - je jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny, 

DD2 – je jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny, 

DD3 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny; Doba platnosti NT je 

minimálne 8 hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní 

aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje, 

DD4 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny; Doba platnosti NT je 

minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého 

pásma, 

DD5 – je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním; 

Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických 

spotrebičov v čase VT, 

DD6 - je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom; Doba platnosti NT je 

minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT, 

 

Uvedené ceny nezahŕňajú  

* distribučné poplatky 

* poplatok do Národného jadrového fondu 
 

 

Podmienky priznania Cenníku dodávky elektriny pre domácnosti B : 

Zákazník o pridelenie tohto Cenníka Dodávateľa písomne požiada alebo mu bude tento Cenník ponúknutý zo 

strany Dodávateľa avšak výlučne len telefonicky, mailom alebo písomne (t.j. Cenník nie je možné ponúknuť , 

resp. dohodnúť so Zákazníkom pri uzatváraní zmluvy mimo prevádzkových priestorov Dodávateľa), a zákazník 

takúto ponuku Dodávateľa príjme telefonicky, mailom, písomne alebo bude Zákazníkovi tento Cenník pridelený 

na základe rozhodnutia Dodávateľa, pričom v takomto prípade je vo výlučnej právomoci Dodávateľa vybrať 

Zákazníka alebo Zákazníkov, ktorým bude tento Cenník pridelený. 

Ak sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú inak , cena za dodávku elektriny podľa tohto Cenníka bude zákazníkovi 

účtovaná od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po vzájomnej dohode medzi Dodávateľom 

a Zákazníkom,  alebo od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po pridelení Cenníka Dodávateľom.  

Dojednaním tohto Cenníka sa nemení už dohodnutá doba viazanosti Zákazníka zmluvou.  


