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Cenník elektriny pre firmy a organizácie  
na rok 2022 pre zmluvy uzavreté  
na dobu určitú
v znení zmeny č. 3 platnej od 30. septembra 2022

Cenník pre firmy a organizácie je určený odberateľom elektriny mimo do-
mácností, ktorí nie sú malými podnikmi, teda nespĺňajú podmienku podľa  
§ 3 písm. a) bodu 10 zákona č. 251/2012 o energetike Z. z., ktorý definuje 
malé podniky ako odberateľov s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 
kWh za predchádzajúci rok a majú uzavretú s dodávateľom zmluvu na dobu 
určitú.

Prehľad sadzieb
KLASIK
je jednotarifná sadzba, ktorá umožňuje jednoduchý spôsob výpočtu nákla-
dov na elektrinu.
Úrovne sadzby: MINI, MIDI, MAXI, MAXI+

LUX
je jednotarifná sadzba, ktorá umožňuje jednoduchý spôsob výpočtu nákla-
dov na elektrinu.
Úrovne sadzby: MINI, MIDI, MAXI, MAXI+

DUO
je dvojtarifná sadzba určená pre odberateľov, ktorí odoberajú elektrinu aj  
v nízkej tarife (ďalej len „NT“). Doba platnosti NT je 8 hodín denne bez po-
treby blokovania elektrických spotrebičov. 
Úrovne sadzby: MINI, MIDI, MAXI, MAXI+

KOMBI
je dvojtarifná sadzba určená pre odberné miesta s priamovýhrevným vy-
kurovaním. Doba platnosti NT je 20 hodín denne s blokovaním priamový-
hrevných elektrických spotrebičov v čase vysokej tarify (ďalej len „VT“). 
Úrovne sadzby: MINI, MIDI, MAXI, MAXI+
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EUR/kWh
Sadzba KLASIK
úroveň MINI 1,00 0,45973
úroveň MIDI 5,00 0,45529
úroveň MAXI 18,00 0,45047
úroveň MAXI+ 80,00 2,10 0,45367
Sadzba LUX
úroveň MINI 1,00 0,35328
úroveň MIDI 5,00 0,34884
úroveň MAXI 18,00 0,34402
úroveň MAXI+ 80,00 2,10 0,34722
Sadzba DUO
úroveň MINI 1,00 0,48339 0,35652
úroveň MIDI 5,00 0,47858 0,35305
úroveň MAXI 18,00 0,47390 0,34787
úroveň MAXI+ 80,00 2,10 0,47705 0,35115
Sadzba KOMBI
úroveň MINI 1,00 0,50298 0,42945
úroveň MIDI 5,00 0,49293 0,42630
úroveň MAXI 18,00 0,48821 0,42149
úroveň MAXI+ 80,00 2,10 0,49191 0,42482
Sadzba EKO
úroveň MINI 1,00 0,49719 0,42320
úroveň MIDI 5,00 0,48714 0,42005
úroveň MAXI 18,00 0,48242 0,41524
úroveň MAXI+ 80,00 2,10 0,48612 0,41857
SMART 3

18,00 0,46927 0,34324 0,48358
Sadzba SIGNAL 10 W/mesiac

- 1,91 - -

OP – obchodný partner
OM – odberné miesto.
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EKO
je dvojtarifná sadzba určená pre odberné miesta, ktorých podstatná časť 
spotreby je v čase platnosti NT, a na ktorých je využívané tepelné čer-
padlo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Doba platnosti NT je  
22 hodín denne.
Úrovne sadzby: MINI, MIDI, MAXI, MAXI+

SMART 3
je trojtarifná sadzba pre odberné miesta s mesačným fakturačným obdo-
bím, ktoré sú začlenené do inteligentného meracieho systému zo strany prí-
slušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“). 
Doba platnosti špičkovej tarify (ďalej len „ŠT“), VT a NT je určená nasledov-
ne:
ŠT platí v časoch 08:00 – 09:00, 10:00 – 11:00, 17:00 – 18:00 a 19:00  
– 20:00
VT platí v časoch 06:00 – 08:00, 09:00 – 10:00, 11:00 – 17:00, 18:00  
– 19:00 a 20:00 – 22:00
NT platí v čase 22:00 – 06:00

SIGNAL
je sadzba určená pre nemerané odbery.
Pri odberoch pre televízne vykrývače, zabezpečovacie zariadenia, domové 
čísla, telefónne koncentrátory, telefónne automaty, dopravné značky a sig-
nály, spoločné antény a pod. sa platí stála mesačná platba za každých (aj 
započatých) 10 W inštalovaného príkonu týchto zariadení. 
Pri nemeraných odberoch pre hlásiče polície, poplachové sirény a pre po-
dobné zariadenia, u ktorých je odber nepatrný a prevádzka výnimočná, sa 
platí stála mesačná platba za každé nemerané odberné miesto tohto druhu, 
bez ohľadu na výšku inštalovaného príkonu. Nemeraný odber nesmie mať 
inštalovaný príkon väčší ako 1 000 W.

Spoločné ustanovenia
1. Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 30. septembra 2022 do vydania 

nového cenníka alebo jeho zmeny, podľa podmienok uvedených v Zmluve.
2. Cena za dodávku elektriny v sebe zahŕňa cenu za nákup elektriny vrátane 

ceny za prevzatie zodpovednosti za odchýlku a cenu za obchodnú činnosť 
dodávateľa a pozostáva:
• z mesačnej platby za obchodného partnera:
• z mesačnej platby za odberné miesto,
• z ceny za jednu kWh odobratej elektriny v príslušnej tarife. 

 Cena za dodávku elektriny v sebe nezahŕňa:
• cenu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri pre-

nose a distribúcii elektriny, ani ostatné položky uvedené v platnom 
cenníku PDS,

• tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie systému, spot-
rebnú daň, poplatok do Národného jadrového fondu a DPH.

 Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne  
v súlade s platnou legislatívou.

3. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365  
(v prestupnom roku 1/366) súčtu dvanástich mesačných platieb za od-
berné miesto / obchodného partnera.

4. Pri rozhodovaní o výbere z úrovní MINI, MIDI, MAXI a MAXI+ je potrebné 
zohľadniť spotrebu odberateľa a počet odberných miest. Zvolená úroveň 
sadzby je stanovená jednotne pre všetky odberné miesta odberateľa.

5. V prípade zmeny množstva ročnej spotreby na odberných miestach od-
berateľa má dodávateľ právo preradiť odberateľa do príslušnej úrovne 
sadzby podľa výšky spotreby. O tejto prípadnej zmene bude odberateľ 
písomne informovaný.

6. V prípade zmeny úrovne sadzby je potrebné nahlásiť stav elektromera 
na všetkých odberných miestach, ktorých sa zmena týka. Ak odberateľ 
pri zmene stav elektromera nenahlási, na účely fakturácie bude použitý 
automatický odhad urobený na základe odpočtov určených meradiel na 
odberných miestach.

7. Doba platnosti VT, NT a ŠT je určená PDS alebo je uvedená v tomto cen-
níku.

8. Informácie o šírení a časovej platnosti signálov hromadného diaľkového 
ovládania sú uvedené na internetovej stránke PDS.

9. Dodávateľ elektriny alebo PDS je oprávnený vykonať kontrolu dodržiava-
nia podmienok schválených na priznanie sadzby.

10. Odpočet určených meradiel vykoná PDS na konci fakturačného obdobia. 
Pri zmene ceny dodávanej elektriny v priebehu fakturačného obdobia 
bude na účely fakturácie novej ceny použitý stav určený PDS podľa pre-
vádzkového poriadku.

Všetky ceny súvisiace s dodávkou elektrickej energie a ostatných služieb náj-
dete na našom webovom sídle spoločnosti.


