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VYSVETLIVKY
* Koncové ceny sú platné na vymedzenom území spoločnosti Východoslovenská distribučná, 

a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361.
** Nevidiacim odberateľom elektriny, ktorí sa preukážu odporúčaním z Únie nevidiacich a sla-

bozrakých Slovenska alebo osobám, ktoré sa ako odberatelia elektriny starajú o nevidiacich, 
bývajú s nimi v spoločnej domácnosti a majú takéto odporúčanie, sa po ich požiadaní uplatní 
táto sadzba s mesačnou platbou 0,37 € bez DPH (0,444 € s DPH) za odberné miesto trvalé-
ho pobytu nevidiaceho. Odporúčanie je potrebné aktualizovať každé 2 roky a nesmie byť star-
šie ako 2 mesiace. Ak sa odberateľ elektriny v domácnosti nepreukáže takýmto odporúčaním, 
stráca nárok na zľavnenú mesačnú platbu.

*** mesačná platba závisiaca od veľkosti ističa
**** I je rovné amperickej hodnote ističa

IV. PREHĽAD CIEN ZA DISTRIBÚCIU ELEKTRINY NA ROK 2021
prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Názov Sadzba Popis Spotreba  
elektriny

Bod 
zlomu
v kWh

Tarifa za prístup do 
distribučnej sústavy

Tarifa za distribúciu 
elektriny vrátane 
prenosu elektriny

Tarifa za 
distribučné 

straty

EUR/
mesiac

EUR/A/ 
mesiac EUR/kWh EUR/kWh

X4

D1
Standard

Nižšia
1 498 1,2000 0,0490

0,007670

D2 Vyššia 4,6695 0,0212
D3 AKU 6,3099 0,0212
D4 0,2705 0,0049
D5 KOMPLET do 31.3.2021 4,5665 0,0049
D5 od 1.4.2021 0,2705 0,0049
D6 EKO DOM 0,2705 0,0049

Pozn.: Bod zlomu v kWh znamená objem ročnej spotreby elektriny, pri ktorom je cena za použitie distri-
bučnej sústavy rovnaká pri nízkej a vysokej spotrebe. Pri objeme distribúcie elektriny vyššom ako je bod 
zlomu v kWh, je výhodnejšie byť zaradený v časti vysokej spotreby elektriny.

Ceny sú uvedené bez DPH.
Ceny sú platné na vymedzenom území spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 
042 91 Košice, IČO: 36 599 361 a sú v súlade s Rozhodnutím Úradu číslo 0111/2021/E zo dňa  
23. 12. 2020.
Podmienky pridelenia jednotlivých distribučných sadzieb sú uvedené v tomto rozhodnutí na webo-
vom sídle www.vsds.sk.
Do koncovej ceny elektriny sa započítavajú aj nasledovné položky v súlade s príslušnými rozhodnu-
tiami Úradu:

Regulované položky Cena (EUR/kWh)
Tarifa za systémové služby 0,0063081
Tarifa za prevádzkovanie systému 0,0237405
Odvod do Národného jadrového fondu 0,0032700

Ceny sú uvedené bez DPH.
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Cenník platný od 1. januára 2021

Cenník elektriny
pre domácnosti

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
1. Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku platia od 1. januára 2021 do 31. decembra 

2021 pre dodávateľa elektriny Východoslovenská energetika a.s. (ďalej len „dodávateľ elektri-
ny“) odberateľom elektriny v domácnostiach (ďalej len „odberateľ elektriny“), ktorých odberné 
elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy elektriny nízkeho napätia (s napätím 
medzi fázami do 1 kV), a ktorí nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti (t. j. pre 
domácnosti, chaty, záhrady, garáže a podobne).

2. Ceny v sebe zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj 
ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny dodávateľa elektriny a pozostávajú:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
b) z ceny za jednu kWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.

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 (v prestupnom roku 1/366) 
súčtu dvanástich mesačných platieb.

4. Ceny za dodávku elektriny nezahŕňajú:
• cenu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny,
• ostatné regulované položky (tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému),
• odvod do Národného jadrového fondu.

 Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne v súlade s cenovými roz-
hodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) a platnými a účinnými práv-
nymi predpismi v čase dodávky elektriny.

5. Dobu platnosti vysokého pásma (ďalej len „VT“) a nízkeho pásma (ďalej len „NT“) určuje príslušný 
prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“).

 Informácie o šírení a časovej platnosti signálov HDO sú uvedené na webovom sídle príslušného 
PDS.

6. Odberateľ elektriny má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek sadzbu, 
pričom musí spĺňať podmienky uvedené v tomto cenníku a vo Vyhláške Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. 
Splnenie podmienok dodávateľ elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté 
právo dodávateľa elektriny, resp. príslušného PDS v zmysle nasledujúceho bodu.

 To neplatí pre osobitné prípady odberov ako sú skupinové odbery, napr. garáže, chaty, záhrady, 
keď je z technických príčin zriadené len jedno odberné miesto pre viac odberateľov elektriny me-
rané len jedným meracím zariadením a ako odberateľ elektriny je prihlásená jedna fyzická osoba 
(okrem odberov slúžiacich na podnikateľskú činnosť). V takomto prípade môže byť pridelená iba 
sadzba ŠTANDARD.

 V prípade podnikania na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny je odberateľ elektriny 
povinný rozdeliť elektroinštaláciu tak, aby bolo možné samostatne merať elektrinu odoberanú 
na podnikanie.

 Ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov pre-
ukáže PDS, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené vý-
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lučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení iba 
domácnosťami a PDS mu na odbernom mieste prizná sadzbu za distribúciu elektriny pre do-
mácnosti, má tento odberateľ nárok na priznanie sadzby za dodávku elektriny pre domácnosti. 
Sadzba za dodávku elektriny pre domácnosti sa bude uplatňovať odo dňa účinnosti priradenia 
príslušnej sadzby za distribúciu elektriny pre domácnosti a nebude sa uplatňovať pre dodávku 
elektriny do dotknutých odberných miest spätne.

 Na preukázanie skutočnosti sa uplatnia podmienky určené PDS, do ktorej sú odberné miesta 
spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu pripojené, a dodávateľ elektriny bude 
považovať túto skutočnosť za preukázanú vtedy, ak ju bude považovať za preukázanú PDS. 
Podklady potrebné na preukázanie uvedených skutočností predloží odberateľ elektriny PDS 
prostredníctvom dodávateľa elektriny spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku PDS, do 
ktorej je príslušné odberné miesto pripojené.

7. Dodávateľ elektriny alebo príslušný PDS je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania podmie-
nok schválených pre pridelenie sadzby. V prípade neoprávnene získanej sadzby má dodávateľ 
elektriny právo doúčtovať spotrebu v sadzbe, na ktorej pridelenie spĺňa odberateľ elektriny pod-
mienky v zmysle tohto cenníka.

8. Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého odberateľa 
elektriny v tom istom odbernom mieste môže odberateľ elektriny požiadať najskôr po uplynutí 
12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby.

 V prípade zmeny odberových pomerov odberateľa elektriny pred uplynutím 12 mesiacov môže 
odberateľ elektriny požiadať o zmenu sadzby skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje 
dodávateľ elektriny a príslušný PDS. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne 
používanie spotrebičov. Sadzba sa nemení automaticky podľa výšky ročnej spotreby. Zmeniť 
sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie nie je možné.

9. Určenie spotreby elektriny na odbernom mieste vykoná príslušný PDS v súlade s jeho prevádz-
kovým poriadkom.

10. Odberateľovi elektriny sa nefakturuje žiadny osobitný poplatok v súvislosti s:
a) uzavretím, ukončením alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
b) prenájmom meracieho, pomocného, prípadne ovládacieho zariadenia, pokiaľ toto zariadenie 

súvisí s rozlíšením odberu vo VT alebo NT,
c) výmenou meracieho zariadenia nevyvolanou odberateľom elektriny,
d) overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená odberate-

ľom elektriny,
e) vykonaním zmeny pri zmene dodávateľa elektriny.

11. Na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribuč-
ná, a.s. sa pre distribučnú sadzbu D7 uplatní sadzba ŠTANDARD a pre distribučnú sadzbu D8 
uplatní sadzba AKU podľa tohto cenníka.

II. TYPY SADZIEB A PODMIENKY ICH PRIRADENIA
ŠTANDARD (DD1, DD2)
je jednopásmová sadzba pre odberné miesta 
s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré ne-
majú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev.

AKU (DD3, DD4)
je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta 
s elektrickými akumulačnými spotrebičmi.
Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne.

KOMPLET (DD5)
je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta 
s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním.
Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín den-
ne s blokovaním priamovýhrevných elektrických 
spotrebičov v čase VT.

EKO DOM (DD6)
je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta 
s tepelným čerpadlom.
Doba platnosti NT je 22 hodín denne s bloko-
vaním elektrických spotrebičov na vykurovanie 
v čase VT.
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DOMÁCNOSTI

Cena za dodávku elektriny od VSE
Mesačná platba Cena za 1 kWh

EUR/mesiac
EUR/kWh

VT NT

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

DD1, DD2 ŠTANDARD 0,7500 0,9000 0,0622 0,0746

DD2 ŠTANDARD nevidiaci** 0,3700 0,4440 0,0622 0,0746

DD3, DD4 AKU 0,7500 0,9000 0,0726 0,0871 0,0449 0,0539

DD4 AKU nevidiaci** 0,3700 0,4440 0,0726 0,0871 0,0449 0,0539

DD5 KOMPLET 0,7500 0,9000 0,0748 0,0898 0,0551 0,0661

DD6 EKO DOM 0,7500 0,9000 0,0748 0,0898 0,0551 0,0661

III. PREHĽAD CIEN ELEKTRINY NA ROK 2021

DOMÁCNOSTI

Informácia o koncovej cene elektriny*
Mesačná platba Cena za 1 kWh

EUR/mesiac
EUR/kWh

VT NT

s DPH s DPH s DPH

DD1 ŠTANDARD 2,3400 0,1826

DD2 ŠTANDARD 6,5034 0,1493

DD2 ŠTANDARD nevidiaci** 2,8538 0,1493

DD3 AKU 8,4719 0,1618 0,1285

DD4*** AKU 0,90+0,3246xI**** 0,1422 0,1090

DD4*** AKU nevidiaci** 0,44+0,1948xI**** 0,1422 0,1090

DD5 KOMPLET do 31.3.2021 6,3798 0,1448 0,1212

DD5*** KOMPLET od 1.4.2021 0,90+0,3246xI**** 0,1448 0,1212

DD6*** EKO DOM 0,90+0,3246xI**** 0,1448 0,1212

Ceny sú zaokrúhlené na štyri desatinné miesta. Ceny uvedené s DPH 20 % sú orientačné. Ceny za 
dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu číslo 0091/2021/E zo dňa 24. 11. 2020.

Koncová cena za elektrinu sa skladá z:
• ceny za dodávku elektriny, ktorú zabezpečuje spoločnosť VSE,
• ceny za regulované položky, ktorá zahŕňa aj cenu za distribúciu elektriny zabezpečovanú PDS.

Vysvetlivky sú uvedené na štvrtej strane cenníka.
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