
Informácia o zmene cien za dodávku elektriny pre domácnosti , ktorým sa 

uplatňuje cena podľa cenníka R 

Spoločnosť Energie2,a.s. bude od 01.01.2022 uplatňovať nasledovné ceny odberateľom 

elektriny v domácnosti , ak budú tieto ceny schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví, ktorým budú určené maximálne ceny za dodávku elektriny 

odberateľom elektriny v domácnosti   

(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 0,0778423 0,0934108 - - 

DD2 1,10 1,32 0,0824283 0,0989140 - - 

DD3 1,10 1,32 0,0815616 0,0978739 0,0712023 0,0854428 

DD4 1,10 1,32 0,0709566 0,0851479 0,0684862 0,0821834 

DD5 1,10 1,32 0,0676741 0,0812089 0,0660772 0,0792926 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (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 0,0778423 0,0934108 - - 

DD2 1,10 1,32 0,0824283 0,0989140 - - 

DD3 1,10 1,32 0,0815616 0,0978739 0,0712023 0,0854428 

DD4 1,10 1,32 0,0709566 0,0851479 0,0684862 0,0821834 

DD5 1,10 1,32 0,0676741 0,0812089 0,0660772 0,0792926 

DD6 1,10 1,32 0,0676468 0,0811762 0,0654016 0,0784819 

DD7 1,10 1,32 0,0676468 0,0811762 0,0654016 0,0784819 

DD8 1,10 1,32 0,0676468 0,0811762 0,0654016 0,0784819 

 

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 22 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 

 

 

 

 

 



 (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 0,0778423 0,0934108 - - 

DD2 1,10 1,32 0,0824283 0,0989140 - - 

DD3 1,10 1,32 0,0815616 0,0978739 0,0712023 0,0854428 

DD4 1,10 1,32 0,0709566 0,0851479 0,0684862 0,0821834 

DD5 1,10 1,32 0,0676741 0,0812089 0,0660772 0,0792926 

DD6 1,10 1,32 0,0676468 0,0811762 0,0654016 0,0784819 

 

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

 

Uvedené ceny nezahŕňajú  

* distribučné poplatky 

* poplatok do Národného jadrového fondu 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 


