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CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE NA  

                                           ROK    2017 
Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre odberné miesto alebo 
odovzdávacie miesto užívateľa distribučnej sústavy pripojené do distribučnej sústavy  vysokého 
napätia  (ceny uvádzané bez DPH). 
 

 

 

  

  

  

  

  

Pripojenie do distribučnej sústavy vn   

výrobca  
elektriny  

dvanásťmesačná 

rezervovaná 

kapacita  

trojmesačná  
rezervovaná 

kapacita  

mesačná  
rezervovaná 

kapacita  
Adapt vn  

Názov  
Platba za jedno 

odberné miesto  €/mesiac          35,0000  

X2  

Tarifa za 

prístup do 

distribučnej 

sústavy  

€/kW/ 

mesiac  
5,8726  5,8726  6,7260  7,4240  8,9081  

Tarifa za 
distribúciu  
elektriny 

vrátane 

prenosu 

elektriny  

€/MWh    14,2575  16,4332  

Tarifa za 

distribučné 

straty  
€/MWh    1,5882  

 

 
 
 
Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre odberné alebo odovzdávacie 
miesta užívateľov distribučnej sústavy pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia ( ceny sú 
uvádzané bez DPH). 
 

Sadzba/Tarifa  

  

Platba za 
jedno  

odberné 

miesto  

Tarifa za prístup do 

distribučnej sústavy  

Tarifa za 
distribúciu  
elektriny 
vrátane  
prenosu 

elektriny  

Tarifa za 

distribučné 

straty   

Názov  Sadzba  Popis  €/mesiac  €/A/mesiac  €/kW/mesiac   (€/kWh)  (€/kWh)  

X3  

   Výrobca elektriny  x  x  0,8888  x  x  

C2  Základná sadzba  x  0,5850  x  0,0389  0,005515  

C9  Nemeraná spotreba   x  
0,7789 €/10W/mesiac alebo 0,7789 €  za odberné 

miesto/mesiac  

C11  
Dočasný odber nn  

(Adapt nn)  
35,0000  1,6114  x  0,0249  0,005515  

Tarify platia pre trojfázový istič. Pre výpočet poplatkov za jednofázový istič je uvažovaná jedna tretina 

ampérickej hodnoty trojfázového ističa, takže napr. poplatok za istič 1x30A je rovný poplatku za istič 

3x10A   
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Ostatné tarify fakturované prevádzkovateľom distribučnej sústavy ( ceny bez DPH):  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rozhodnutí č. 0209/2017/E zverejnil pre rok 2017 výšku 
nasledujúcich taríf:  

- Tarifa za systémové služby = 7,0491 €/MWh  

- Tarifa za prevádzkovanie systému = 26,2030 €/MWh  
 

 

 
 Cenník silovej  elektriny v rámci energetického balíčka (ceny uvádzané bez DPH) 
 
 

Produkt Klasik 

Stála mes. 
platba 

€/mesiac OM Tarifa €/kWh 

Ročná 
spotreba v 
kWh  

Úroveň MINI 1 0,0679 do 30 000 

Úroveň MIDI 5 0,06694 do 100 000 

Úroveň MAXI 18 0,0659 nad 100 000 
 
( OM – odberné miesto) 

 

 

 Uvedené ceny nezahŕňajú:  
- Poplatok do národného jadrového fondu  
- Daň z pridanej hodnoty  
 
Tieto položky sú fakturované podľa platných právnych predpisov. 


