
 
 

Cenník elektriny pre malé podniky na rok 2020 
 Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa 
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov, ktorý definuje malé podniky ako 
odberateľov s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh. 

 Ceny za dodávku elektriny sú stanovené na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 0229/2020/E. 

DMP 1 

 je jednotarifná sadzba s nižšou spotrebou elektriny, vhodná pre odberné miesta s bežnými 
elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev. 
DMP 2 

 je jednotarifná sadzba so strednou spotrebou elektriny. 
DMP 3 

 je jednotarifná sadzba s vysokou spotrebou elektriny. 
DMP 4 

 je dvojtarifná sadzba určená pre zákazníkov, ktorí odoberajú elektrinu aj v nízkej tarife (ďalej len „NT“). 
Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne. 

DMP10 

 je sadzba pre verejné osvetlenia 

 

Cenník dodávky elektriny pre malé podniky 

EUR bez DPH EUR s DPH EUR bez DPH EUR s DPH EUR bez DPH EUR s DPH

DMP1 0,7500 0,9000 68,8009 82,5611  -  -

DMP2 0,7500 0,9000 66,5797 79,8956  -  -

DMP3 0,7500 0,9000 64,1851 77,0221  -  -

DMP4 0,7500 0,9000 66,3831 79,6597 64,8502 77,8202

DMP10 0,7500 0,9000 66,6087 79,9304  -  -

CENY SADZIEB

Sadzba
Mesačná platba OM/mesiac VT NT

 

 

 

 



 

 
 

Cenník distribúcie elektriny na rok 2020 
Ceny za distribúciu elektriny sú stanovené na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví č. 0207/2020/E vydaného dňa 18. 12. 2019. Platné od 01. 01. 2020. 

Tarify za prístup do distribučnej sústavy pre odovzdávacie miesto a za prístup do distribučnej sústavy a 
distribúciu elektriny pre odberné miesto užívateľov distribučnej sústavy pripojené do distribučnej 
sústavy nízkeho napätia 

 

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

Výrobca elektriny x x 1,0342 x x

C2 Základná sadzba x 0,6807 x 0,0327 0,008771

C9 Nemeraná spotreba x

C11
Dočasný odber NN 

(Adapt NN)
35,0000 1,8750 x 0,0208 0,008771

X3
0,9063 €/10W/mesiac alebo 0,9063 € za odberné 

miesto/mesiac

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  

 

Tarify za prístup do distribučnej sústavy pre odovzdávacie miesto a za prístup do distribučnej sústavy a 
distribúciu elektriny pre odberné miesto užívateľa distribučnej sústavy pripojené do distribučnej sústavy 
vysokého napätia 

 

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 sústavy

€/kW/         

mesiac
6,2896 6,2896 7,2035 7,9511 9,5406

Tarifa za distribúciu 

elektriny vrátane 

prenosu elektriny

€/MWh 11,6257

Tarifa za distribučné 

straty
€/MWh

Pripojenie do distribučnej sústavy VN

X2
10,5965

2,5259
 


