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CENNÍK ZA PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 
   

                                             PLATÝ OD 01.02.2022 
1, 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  
6,4204  6,4204 7,3533 8,1163 9,7389  

Tarifa za 
distribúciu  
elektriny 

vrátane 

prenosu 

elektriny  

€/MWh    9,0785  9,4551  

Tarifa za 

distribučné 

straty  
€/MWh    3,5748 

 

 
 
 
2, 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  1,0497 x  x  

C2  Základná sadzba  x  0,6909 x  0,0303  0,012413  

C9  Nemeraná spotreba   x  
0,9199 €/10W/mesiac alebo 0,9199 €  za odberné 

miesto/mesiac  

C11  
Dočasný odber nn  

(Adapt nn)  
35,0000  1,9031  x  0,0193  0,012413  

Tarify platia pre trojfázový istič.   



IKA TRANS, spol. s r.o. 
Nad traťou 26,   060 01 Kežmarok 

 
IČO: 00635081   IČ DPH: SK2020458693 
OR OS Prešov, Odd. Sro, vl.č. 22658/P 
www.ikatrans.sk 

 
e-mail:   hodulova@ikatrans.sk 
tel.:        00421 52 4515111 
mobil:     00421 903253231 

 

 

 

Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie do distribučnej sústavy      0,0485 €/kVArh 

 
  
 

 

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


