
 
Cenník elektriny pre firmy a organizácie na rok 2022 
pre zmluvy uzavreté na neurčitý čas 

 

v znení  zmeny č. 5  platnej od 1. septembra 2022 

Cenník pre firmy a organizácie je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí nie sú malými 

podnikmi, teda nespĺňajú podmienku podľa § 3 písm. a) bodu 10 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 

Z. z., ktorý definuje malé podniky ako odberateľov s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za 

predchádzajúci rok a majú uzavretú s dodávateľom zmluvu na neurčitý čas, a ktorí z tohto titulu majú 

právo kedykoľvek ukončiť zmluvu s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorá plynie od prvého dňa 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej doručení. 

 

Prehľad sadzieb  

MARKET 

je jednotarifná sadzba určená na ocenenie odberu elektriny odberateľov, ktorí majú uzatvorenú 

zmluvu o združenej dodávke elektriny na neurčitý čas. 

 

Spoločné ustanovenia 

1. Ceny uvedené v tomto cenníku platia do vydania nového cenníka alebo jeho zmeny, podľa 
podmienok uvedených v Zmluve. 

2. Cena za dodávku elektriny v sebe zahŕňa cenu za nákup elektriny vrátane ceny za prevzatie 
zodpovednosti za odchýlku a cenu za obchodnú činnosť dodávateľa a pozostáva z ceny za jednu 
kWh odobratej elektriny v príslušnej tarife.    
Cena za dodávku elektriny v sebe nezahŕňa: 
• cenu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, 

ani ostatné položky uvedené v platnom cenníku príslušného prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy (ďalej len „PDS“), 

• tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie systému, spotrebnú daň, poplatok do 
Národného jadrového fondu a DPH. 

 Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne v súlade s platnou legislatívou. 
3. Odpočet určených meradiel vykoná PDS na konci fakturačného obdobia. Pri zmene ceny dodávanej 

elektriny v priebehu fakturačného obdobia bude na účely fakturácie novej ceny použitý stav určený 
PDS podľa prevádzkového poriadku. 

Všetky ceny súvisiace s dodávkou elektriny a ostatných služieb nájdete na našom webovom sídle 

spoločnosti. 

CENNÍK ELEKTRINY 

Sadzba MARKET 

obdobie dodávky tarifa [EUR/kWh] 

 od 1. do 31. januára 2022 0,34889 

od 1. do 28. február 2022 0,29817 

od 1. do 14. marca 2022 0,29719 

od 15. marca do 14. apríla 2022 0,35137 

od 15. apríla do 31. augusta 2022 0,38709 

od 1. septembra 2022 0,59946 

 


