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Integrovaný cenník za dodávku elektriny pre malé 
podniky od 1. januára 2023 

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

DMP1 – Jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny 

Sadzba za dodávku bez DPH s DPH MJ 

Cena za spotrebu elektriny** 199,0000 238,8000 €/MWh 

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

Sadzba za distribúciu elektriny C2-X3 bez DPH s DPH MJ 

Variabilná zložka tarify 24,7310 29,6772 €/MWh 

Pevná mesačná zložka tarify* 0,2202 0,2642 €/A/mes. 

Ostatné tarify za distribučné služby bez DPH s DPH MJ 

Straty pri distribúcii 52,3070 62,7684 €/MWh 

Prevádzkovanie systému (spotreba do 1GWh)  25,4807 30,5768 €/MWh 

Prevádzkovanie systému (spotreba od 1 GWh do 100 GWh)  19,0705 22,8846 €/MWh 

Prevádzkovanie systému (spotreba nad 100 GWh)  1,8910 2,2692 €/MWh 

Systémové služby 10,1320 12,1584 €/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 bez spotrebnej dane z elektriny 314,9207 377,9048 €/MWh 

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

Pevná mesačná zložka tarify* 0,2202 0,2642 €/A/mes. 
* Tarifa za 1 A amperickej hodnoty 1 fázového ističa a v prípade trojfázového odberu sa tarifa násobí tromi 
** Platí pre odberateľov elektriny podľa § 2 písm. k) tretieho bodu Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
platných ustanovení a predpisov, t. j. pre odberateľov elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za 
predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh.  
 
V prípade ak odberateľ je Koncový odberateľ elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z.z. 
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov uplatnia sa Ostatné tarify za distribučné služby v súlade 
s Nariadením vlády SR č. 465/2022 Z.z. nasledovne: 

Ostatné tarify za distribučné služby u „chráneného odberateľa“ bez DPH s DPH MJ 

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

Prevádzkovanie systému (spotreba do 1GWh)  15,9000 19,0800 €/MWh 

Prevádzkovanie systému (spotreba od 1 GWh do 100 GWh)  11,9000 14,2800 €/MWh 

Systémové služby 6,2976 7,5571 €/MWh 

Odvod do jadrového fondu 3,2700 3,9240 €/MWh 
Platí pre odberateľov v zmysle §2 písmeno k) Zákona č. 250/2012 Z. z.: 
5. odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 3, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia 
sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na 
sociálne bývanie podľa osobitného predpisu, alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného 
nájomného bývania podľa osobitného predpisu, 
8. skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca 
elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou, 
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Platnosť cien od 01. 01. 2023 pre odberné miesta pripojené v MDS Martin  
areál teplárne Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin 

DMP1 – Jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny* 

Sadzba za dodávku bez DPH s DPH MJ 

Cena za spotrebu elektriny*** 199,0000 238,8000 €/MWh 

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

Sadzba za distribúciu elektriny C2* bez DPH s DPH MJ 

Variabilná zložka tarify 53,2300 63,8760 €/MWh 

Pevná mesačná zložka tarify** 0,1186 0,1423 €/A/mes. 

Ostatné tarify za distribučné služby bez DPH s DPH MJ 

Straty pri distribúcii 50,6529 60,7835 €/MWh 

Prevádzkovanie systému (spotreba do 1GWh)  25,4807 30,5768 €/MWh 

Prevádzkovanie systému (spotreba od 1 GWh do 100 GWh)  19,0705 22,8846 €/MWh 

Prevádzkovanie systému (spotreba nad 100 GWh)  1,8910 2,2692 €/MWh 

Systémové služby 10,1320 12,1584 €/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 bez spotrebnej dane z elektriny 328,3505 394,0206 €/MWh 

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

Pevná mesačná zložka tarify* 0,1186 0,1423 €/A/mes. 
*  Príklad v tarife C2, ostatné tarify za distribúciu nižšie 
**Tarifa za 1 A amperickej hodnoty 1 fázového ističa a v prípade trojfázového odberu sa tarifa násobí tromi 
*** Platí pre odberateľov elektriny podľa §2 písm. k) tretieho bodu Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
platných ustanovení a predpisov, t. j. pre odberateľov elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za 
predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh.  
 
 
Sadzby za distribúciu elektriny od 01. 01. 2023 pre odberné miesta pripojené v MDS Martin  
areál teplárne Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin 

Sadzba 
Variabilná zložka EUR/MWh Fixná zložka 

VT/JT NT EUR/1A/mes. 

C1 Jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny 59,27 - 0,0678 

C2 Jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny 53,23 - 0,1186 

C3 Jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny 37,91 - 0,3853 

C4 Dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny 63,01 5,50 0,162 

C5 Dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny 55,47 5,50 0,2443 

C6 Dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny 40,92 5,50 0,4159 
 
V prípade ak odberateľ je Koncový odberateľ elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z.z. 
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov uplatnia sa Ostatné tarify za distribučné služby v súlade 
s Nariadením vlády SR č. 465/2022 Z.z. nasledovne: 

Ostatné tarify za distribučné služby u „chráneného odberateľa“ bez DPH s DPH MJ 

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

Prevádzkovanie systému (spotreba do 1GWh)  15,9000 19,0800 €/MWh 

Prevádzkovanie systému (spotreba od 1 GWh do 100 GWh)  11,9000 14,2800 €/MWh 

Systémové služby 6,2976 7,5571 €/MWh 

Odvod do jadrového fondu 3,2700 3,9240 €/MWh 
Platí pre odberateľov v zmysle §2 písmeno k) Zákona č. 250/2012 Z. z.: 
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5. odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 3, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia 
sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na 
sociálne bývanie podľa osobitného predpisu, alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného 
nájomného bývania podľa osobitného predpisu, 
8. skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca 
elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou, 
 
Celková cena za elektrinu je tvorená platbami za dodávku elektriny, distribúciu elektriny, ostatné tarify 
a spotrebnou daňou z elektriny. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


