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CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE 

 
PLATNÝ OD 01.09.-30.09.2022 

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 

  

Tarifa za 
      

 prístup do 
distribučnej 

€/kW/ 
mesiac 

6,4204 6,4204 7,3533 8,1163 9,7389 

 sústavy       

 Tarifa za     

 distribúciu    

X2 elektriny 
vrátane €/MWh 9,0785 9,4551 

 prenosu    

 elektriny    

 

Tarifa za 
distribučné 

 

€/MWh 

  
3,5748 

 straty   
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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. 

 
 
 

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

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 0,698 
 

30 000 

Úroveň MIDI 5 0,696 
 

do 100 000 

Úroveň MAXI 18 0,694 
 

nad 100 000 
 

( OM – odberné miesto) 

 
Ostatné tarify fakturované prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ceny sú bez DPH): 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, vydal pre regulovaný subjekt OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 

821 09 Bratislava, Rozhodnutie č. 0104/2022/E zo dňa 31.12.2021 v ktorom zverejnil výšku 

nasledujúcich taríf platných od 01.01.2022: 

- Tarifa za systémové služby (TSS) = 6,2976 €/MWh 

- Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS_1) odber na odberné miesto s očakávanou koncovou 

spotrebou elektriny za rok 2021 1GWh vrátane = 15,9000 €/MWh 
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- Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS_2) odber na odberné miesto s očakávanou koncovou 

spotrebou elektriny za rok 2021 nad 1GWh do 100 GWh = 11,9000 /MWh 

 

 

 
Uvedené ceny nezahŕňajú: 

- Poplatok do národného jadrového fondu 

- Daň z pridanej hodnoty 

- Spotrebná daň 

 
Tieto položky sú fakturované podľa platných právnych predpisov. 


