
 
 

 Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti C platný od 

01.01.2023  

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 1,50 1,80 0,0826721 0,0992065 - - 

DD2 1,50 1,80 0,0875467 0,1050560 - - 

DD3 1,50 1,80 0,0866255 0,1039506 0,0756141 0,0907369 

DD4 1,50 1,80 0,0753530 0,0904236 0,0727271 0,0872725 

DD5 1,50 1,80 0,0718639 0,0862367 0,0701665 0,0841998 

DD6 1,50 1,80 0,0718349 0,0862019 0,0694484 0,0833381 

DD7 1,50 1,80 0,0718349 0,0862019 0,0694484 0,0833381 

DD8 1,50 1,80 0,0718349 0,0862019 0,0694484 0,0833381 

 

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, 

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 odberateľov elektriny v domácnosti C : 

Odberateľovi, ktorý kumulatívne spĺňa nasledujúce podmienky môže byť tento Cenník pridelený na základe 

rozhodnutia Dodávateľa, pričom je vo výlučnej právomoci Dodávateľa vybrať Odberateľa alebo Odberateľov, 

ktorým bude tento Cenník pridelený: 

a) Odberateľ má s Dodávateľom uzavretú Zmluvu na dobu určitú a po uplynutí dohodnutej doby trvania 

Zmluvy (najmenej dvoch rokov) sa jej platnosť a účinnosť automaticky predĺžila na rovnaký čas, na aký 

bola pôvodne uzavretá, a zároveň 

b) Odberateľ elektriny riadne a včas počas celého trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou riadne 

plní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a to najmä riadne a včas hradí svoje peňažné záväzky voči 

Dodávateľovi, t.j. plní riadne dohodnuté platobné podmienky a dodržiava jednotlivé termíny splatnosti 

platieb za elektrinu. 

 V prípade neplnenia podmienok pre získanie tohto Cenníka uvedených vyššie, je vo výlučnej právomoci 

Dodávateľa kedykoľvek odobrať tento Cenník Odberateľovi a nahradiť ho pôvodným Cenníkom aplikovaným 

pre Odberateľa. Ak sa Dodávateľ a Odberateľ nedohodnú inak , cena za dodávku elektriny podľa tohto Cenníka 

bude Odberateľovi účtovaná od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po pridelení Cenníka 

Dodávateľom.  Dojednaním tohto Cenníka sa nemení už dohodnutá doba viazanosti Odberateľa Zmluvou. 
 


