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Integrovaný cenník za dodávku elektriny pre 
domácnosti od 1. januára 2023 

 
Sadzba pre domácnosti 
Platnosť cien od 01. 01. 2023 pre odberné miesta pripojené v MDS Bratislava  
Lokálna DS – Tepláreň východ, Bratislava, Turbínová 3, 831 04 Bratislava 

DD1 – Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny 

Sadzba za dodávku bez DPH s DPH MJ 

Cena za spotrebu elektriny 77,9898 93,5878 €/MWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto  1,5000 1,8000 €/mes. 

Sadzba za distribúciu elektriny D1 bez DPH s DPH MJ 

Variabilná zložka tarify 38,9040 46,6848 €/MWh 

Pevná mesačná zložka tarify za jedno odberné miesto 1,3206 1,5847 €/mes. 

Ostatné tarify za distribučné služby bez DPH s DPH MJ 

Straty pri distribúcii 11,4660 13,7592 €/MWh 

Prevádzkovanie systému 15,9000 19,0800 €/MWh 

Systémové služby 6,2976 7,5571 €/MWh 

Odvod do jadrového fondu 3,2700 3,9240 €/MWh 

Súhrn jednotlivých cien pre výpočet platby za elektrinu bez DPH s DPH MJ 

Cena za spotrebu elektriny 153,8274 184,5929 €/MWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto 2,8206 3,3847 €/mes. 

Sadzba DD1 je v hodná pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny (garáže, záhrady) – ročná spotreba do 
1.510 kWh. 

 

DD2 – Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny 

Sadzba za dodávku bez DPH s DPH MJ 

Cena za spotrebu elektriny 76,1916 91,4299 €/MWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto  1,5000 1,8000 €/mes. 

Sadzba za distribúciu elektriny D2 bez DPH s DPH MJ 

Variabilná zložka tarify 13,0050 15,6060 €/MWh 

Pevná mesačná zložka tarify za jedno odberné miesto 4,5807 5,4968 €/mes. 

Ostatné tarify za distribučné služby bez DPH s DPH MJ 

Straty pri distribúcii 11,4660 13,7592 €/MWh 

Prevádzkovanie systému 15,9000 19,0800 €/MWh 

Systémové služby 6,2976 7,5571 €/MWh 

Odvod do jadrového fondu 3,2700 3,9240 €/MWh 

Súhrn jednotlivých cien pre výpočet platby za elektrinu bez DPH s DPH MJ 

Cena za spotrebu elektriny 126,1302 151,3562 €/MWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto 6,0807 7,2968 €/mes. 

 
Sadzba DD2 je vhodná pre odberné miesta, ktorých spotreba elektriny je vyššia (rodinné domy a byty, používajúce 
bežné elektrické spotrebiče bez elektrického vykurovania a elektrického ohrevu vody) – ročná spotreba nad 1.510 
kWh. 
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DD3 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny 

Sadzba za dodávku bez DPH s DPH MJ 

Cena za spotrebu elektriny vo VT 89,6012 107,5214 €/MWh 

Cena za spotrebu elektriny v NT 64,5582 77,4698 €/MWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto 1,5000 1,8000 €/mes. 

Sadzba za distribúciu elektriny D3 bez DPH s DPH MJ 

Variabilná zložka tarify 13,0050 15,6060 €/MWh 

Pevná mesačná zložka tarify za jedno odberné miesto 7,2595 8,7114 €/mes. 

Ostatné tarify za distribučné služby bez DPH s DPH MJ 

Straty pri distribúcii 11,4660 13,7592 €/MWh 

Prevádzkovanie systému 15,9000 19,0800 €/MWh 

Systémové služby 6,2976 7,5571 €/MWh 

Odvod do jadrového fondu 3,2700 3,9240 €/MWh 

Súhrn jednotlivých cien pre výpočet platby za elektrinu bez DPH s DPH MJ 

Cena za spotrebu elektriny vo VT 139,5398 167,4478 €/MWh 

Cena za spotrebu elektriny v NT 114,4968 137,3962 €/MWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto 8,7595 10,5114 €/mes. 

Sadzba DD3 je vhodná pre odberateľov elektriny s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s nižšou spotrebou 
elektriny. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme 
v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. 

 
Platnosť cien od 01. 01. 2023 pre odberné miesta pripojené v MDS Martin  
areál teplárne Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin 

DD1 – Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny 

Sadzba za dodávku bez DPH s DPH MJ 

Cena za spotrebu elektriny 77,9898 93,5878 €/MWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto  1,5000 1,8000 €/mes. 

Sadzba za distribúciu elektriny D1 bez DPH s DPH MJ 

Variabilná zložka tarify 51,0500 61,2600 €/MWh 

Pevná mesačná zložka tarify za jedno odberné miesto 1,1200 1,3440 €/mes. 

Ostatné tarify za distribučné služby bez DPH s DPH MJ 

Straty pri distribúcii 10,9150 13,0980 €/MWh 

Prevádzkovanie systému 15,9000 19,0800 €/MWh 

Systémové služby 6,2976 7,5571 €/MWh 

Odvod do jadrového fondu 3,2700 3,9240 €/MWh 

Súhrn jednotlivých cien pre výpočet platby za elektrinu bez DPH s DPH MJ 

Cena za spotrebu elektriny 165,4224 198,5069 €/MWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto 2,6200 3,1440 €/mes. 

Sadzba DD1 je v hodná pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny (garáže, záhrady) – ročná spotreba do 
1.510 kWh. 
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DD2 – Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny 

Sadzba za dodávku bez DPH s DPH MJ 

Cena za spotrebu elektriny 76,1916 91,4299 €/MWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto  1,5000 1,8000 €/mes. 

Sadzba za distribúciu elektriny D2 bez DPH s DPH MJ 

Variabilná zložka tarify 13,2400 15,8880 €/MWh 

Pevná mesačná zložka tarify za jedno odberné miesto 6,3100 7,5720 €/mes. 

Ostatné tarify za distribučné služby bez DPH s DPH MJ 

Straty pri distribúcii 10,9150 13,0980 €/MWh 

Prevádzkovanie systému 15,9000 19,0800 €/MWh 

Systémové služby 6,2976 7,5571 €/MWh 

Odvod do jadrového fondu 3,2700 3,9240 €/MWh 

Súhrn jednotlivých cien pre výpočet platby za elektrinu bez DPH s DPH MJ 

Cena za spotrebu elektriny 125,8142 150,9770 €/MWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto 7,8100 9,3720 €/mes. 

 
Sadzba DD2 je vhodná pre odberné miesta, ktorých spotreba elektriny je vyššia (rodinné domy a byty, používajúce 
bežné elektrické spotrebiče bez elektrického vykurovania a elektrického ohrevu vody) – ročná spotreba nad 1.510 
kWh. 
 

DD3 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny 

Sadzba za dodávku bez DPH s DPH MJ 

Cena za spotrebu elektriny vo VT 89,6012 107,5214 €/MWh 

Cena za spotrebu elektriny v NT 64,5582 77,4698 €/MWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto 1,5000 1,8000 €/mes. 

Sadzba za distribúciu elektriny D3 bez DPH s DPH MJ 

Variabilná zložka tarify vo VT 4,3200 5,1840 €/MWh 

Variabilná zložka tarify v NT 0,6500 0,7800 €/MWh 

Pevná mesačná zložka tarify za jedno odberné miesto 10,8700 13,0440 €/mes. 

Ostatné tarify za distribučné služby bez DPH s DPH MJ 

Straty pri distribúcii 10,9150 13,0980 €/MWh 

Prevádzkovanie systému 15,9000 19,0800 €/MWh 

Systémové služby 6,2976 7,5571 €/MWh 

Odvod do jadrového fondu 3,2700 3,9240 €/MWh 

Súhrn jednotlivých cien pre výpočet platby za elektrinu bez DPH s DPH MJ 

Cena za spotrebu elektriny vo VT 130,3038 156,3646 €/MWh 

Cena za spotrebu elektriny v NT 101,5908 121,9090 €/MWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto 12,3700 14,8440 €/mes. 

Sadzba DD3 je vhodná pre odberateľov elektriny s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s nižšou spotrebou 
elektriny. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme 
v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. 

 
Celková cena za elektrinu je tvorená platbami za dodávku elektriny, distribúciu elektriny, ostatné tarify 
a spotrebnou daňou z elektriny. 
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Cena za dodávku elektriny 
Cena za spotrebu elektriny v odbernom mieste je regulovaná, stanovená v zmysle Rozhodnutia vydaného Úradom 
pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č. 0051/2023/E zo dňa 29. decembra 2022. 

Cena za distribúciu elektriny a straty pri distribúcii elektriny 
Cena za distribúciu elektriny od výrobcu do odberného miesta je regulovaná, stanovená v zmysle Rozhodnutia 
vydaného ÚRSO č. 0031/2023/E-PR zo dňa 19. 01. 2023 pre odberné miesta v MDS Bratislava a v zmysle 
Rozhodnutia vydaného ÚRSO č. 0053/2023/E-PR zo dňa 27. 01. 2023 pre odberné miesta v MDS Martin 
 
Cena za ostatné tarify 
Cena za prevádzkovanie systému a systémové služby je regulovaná, stanovená v zmysle Rozhodnutia 
vydaného ÚRSO č. 0008/2023/E-PR zo dňa 30. decembra 2022. 

Výška odvodu do Národného jadrového fondu je v zmysle nariadenia vlády č. 21/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje 
výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a 
podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady. 
 
Limitácia cien nariadením vlády 
Ceny uvedené v tomto cenníku zohľadňujú platné nariadenia Vlády SR č. 465/2022 Z.z. torým sa ustanovujú 
maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf 
pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny a č. 19/2023 Z.z. ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť 
regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej 
dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia 
 
Ceny sú platné od 01. 01. 2023. 
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