
Východoslovenská energetika a.s. 

Cenník za dodávku elektriny                                                                                                          Košice 

dodávateľom poslednej inštancie  

 

Cenník za dodávku elektriny dodávateľom elektriny poslednej inštancie 

pre odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov elektriny 

mimo domácnosti. 
 

I. Všeobecné podmienky 

 

1. Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 9. októbra 2021 do 8. januára 2022 pre dodávku 

elektriny dodávateľom poslednej inštancie v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.  o energetike 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) - spoločnosťou 

Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44 483 767 

(ďalej len „dodávateľ poslednej inštancie“) - pre koncových odberateľov elektriny 

v domácnosti a koncových odberateľov elektriny mimo domácnosti (ďalej len 

„odberatelia“), ktorých dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu a ich 

odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy elektriny na časti 

vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy – spoločnosti 

Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361 

(ďalej len „príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy“).  

 

2. Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie (podmienky jej začatia a skončenia, 

podmienky jej uplatnenia, rozsah, pravidlá a pod.) sa riadi príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi v oblasti energetiky  účinnými v čase dodávky poslednej 

inštancie, a vykonáva sa najmä v súlade s § 18 zákona o energetike a v súlade s § 36 

vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s 

elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v platnom znení. 

 

3. Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie začína dňom uvedeným v oznámení 

o skutočnostiach podmieňujúcich vznik dodávky poslednej inštancie v zmysle zákona 

o energetike, ktoré je zasielané zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

dodávateľovi poslednej inštancie a dotknutým odberateľom elektriny. Príslušný 

prevádzkovateľ distribučnej sústavy vo svojom oznámení pre dodávateľa poslednej 

inštancie uvedie dátum začatia dodávky poslednej inštancie, zoznam dotknutých odberných 

miest a distribučné tarify priradené týmto odberným miestam. Týmto dňom začína dodávka 

poslednej inštancie a dodávateľ poslednej inštancie je oprávnený fakturovať dodávku 

poslednej inštancie dotknutým odberateľom elektriny podľa časti II tohto Cenníka  

 

4. Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie trvá v zmysle zákona o energetike 

najviac po dobu troch mesiacov.  

 

5. Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa pred uplynutím troch mesiacov 

skončí: 

a) dňom účinnosti zmluvy (dňom začatia dodávky elektriny) o združenej dodávke 

elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s novým dodávateľom elektriny 

alebo s dodávateľom poslednej inštancie, 

b) dňom výmeny dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie, pričom 

podmienkou je uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej 

dodávke elektriny s dodávateľom elektriny iným ako Východoslovenská energetika a.s. 

alebo dňom ukončenia odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny,  

c) iným spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti 

energetiky účinných v čase dodávky poslednej inštancie. 
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6. Určenie spotreby na odbernom mieste vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej 

sústavy v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.  

 

7. Počas trvania dodávky poslednej inštancie má odberateľ elektriny právo uzatvoriť riadnu 

zmluvu o (združenej) dodávke elektriny s dodávateľom poslednej inštancie, alebo má právo 

zvoliť si iného nového dodávateľa elektriny, s ktorým uzatvorí riadnu zmluvu (združenej) 

o dodávke elektriny.  

 

II. Ceny a podmienky dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie pre koncových 

odberateľov elektriny v domácnosti a koncových odberateľov elektriny mimo 

domácnosti. 
 

1. Maximálna cena za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie je určená v súlade 

s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z.z. ktorou sa ustanovuje 

cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných 

činností v elektroenergetike; zahŕňa v sebe náklady na obstaranie elektriny vrátane 

nákladov na odchýlku, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk, 

ktorý je možno zahrnúť do ceny za dodávku elektriny a je zložená: 

- z mesačnej platby za jedno odberné miesto vo výške 0,65 €/mes. bez DPH (0,78 

€/mes. s DPH); 

- z ceny za elektrinu vo výške 0,1852 €/kWh bez DPH (0,2222 €/kWh s DPH) pre 

odberateľov elektriny v domácnosti; 

- z ceny za elektrinu vo výške 0,1882 €/kWh bez DPH (0,2258 €/kWh s DPH) pre 

odberateľov elektriny mimo domácnosti. 

 

2. Ak je dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie združenou dodávkou elektriny, 

k sadzbám podľa odseku 1 sa pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane strát elektriny 

pri distribúcii elektriny a prenosu elektriny vrátane strát elektriny pri prenose, tarifa 

za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému podľa cenového rozhodnutia 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

 

3. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvotne podľa počtu dní trvania 

odberu. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich 

mesačných platieb. 

 

4. Ceny uvedené v tomto cenníku sú bez spotrebnej dane z elektriny a bez odvodu 

do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie 

s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. K cenám bude fakturovaná daň 

z pridanej hodnoty v zmysle zákona.  


