
Cenník dodávky elektriny pre maloodber KLASIK - do 30MWh platný od 01.01.2017 

Sadzba Mesačná   

sadzba 

bez DPH 

Mesačná 

sadzba 

s  DPH 

VT 

bez DPH 

VT 

s DPH 

NT 

bez DPH 

NT 

s DPH 

WT 

bez DPH 

WT 

s DPH 

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

DD1 1,00 1,20 0,0350658 0,0420789 - - - - 

DD2 1,00 1,20 0,0347934 0,0417520 0,0303398 0,0364077 - - 

DD3 1,00 1,20 0,0286592 0,0343910 0,0320080 0,0384096 - - 

DD4 1,00 1,20 0,0286592 0,0343910 0,0312559 0,0375070 - - 

DD5 1,00 1,20 0,0286592 0,0343910 0,0312590 0,0375108 - - 

DD6 1,00 1,20 - - - - - - 

DD7 1,00 1,20 0,0289811 0,0347773 - - - - 

DD8 1,00 1,20 0,0402406 0,0482887 - - - - 

DD9 1,00 1,20 0,0342611 0,0411133 0,0342611 0,0411133 0,0342611 0,0411133 

Popis sadzieb: 

DD1 - je jednopásmová sadzba 

DD2 – je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje najmenej 8 hodín denne s fixne určeným       časom 

prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní najmenej 3 hodín, blokovanie elektrických spotrebičov sa 

nevyžaduje 

DD3 – je dvojpásmová sadzba pre priamo výhrevné elektrické vykurovanie, nízke pásmo sa poskytuje 

najmenej 20 hodín denne s blokovaním priamo výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma; 

táto sadzba je určená aj pre tepelné čerpadlá 

DD4 – je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje celoročne od piatka 15:00 hodiny do pondelka 6:00 

hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje 

DD5 – je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje najmenej 8 hodín denne s blokovaním akumulačných 

spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných 

spotrebičov 

DD6 – je sadzba pre nemerané odbery 

DD7 – je sadzba pre verejné osvetlenie 

DD8 – je jednopásmová sadzba pre dočasné odbery 

DD9 – je trojpásmová sadzba pre odberateľov elektriny, ktorí majú inštalované inteligentné meracie systémy 

Pásmo 1 sa poskytuje 16 hodín denne pondelok až piatok, pásmo 2 sa poskytuje 8 hodín denne pondelok až 

piatok, pásmo 3 sa poskytuje sobotu až nedeľu. Pri sadzbe DD9 je požadovaná jednopásmová sadzba za 

distribúciu elektriny. 

Uvedené ceny nezahŕňajú  

* distribučné poplatky 

* poplatok do Národného jadrového fondu vo výške 0,00321 EUR/kWh 

 
V súlade s vyhláškou ÚRSO č.260/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky 

vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike, sa od 01.01.2017 nahrádzajú pôvodné sadzby dodávky novými sadzbami. 

 

Zmeny sadzieb elektriny v roku 2017 

Sadzby do 31.12.2016 DMP1 DMP2 DMP3 DMP4 DMP5 DMP6 DMP7 DMP8 DMP9 DMP10 DMP11 

Sadzby od 01.01.2017 DD1 DD1 DD1 DD2 DD2 DD2 DD3 DD3 DD6 DD7 DD8 

 


