
Ceny dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku 

elektriny pre malé podniky na rok 2019 

 

 

Ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny pre 

zraniteľných odberateľov elektriny - malé podniky  

1. DMP1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny.  

Sadzba sa skladá:  
a) z mesačnej platby za jedno 

odberné miesto  
0,6500  €/mesiac,  

b) z ceny za elektrinu  49,5584  €/MWh.  
Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho 

napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C1. 

 

2. DMP2 je jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny.  

Sadzba sa skladá:  
a) z mesačnej platby za jedno 

odberné miesto  
0,6500  €/mesiac,  

b) z ceny za elektrinu  48,6963  €/MWh.  

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho 

napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C2. 

 

3. DMP3 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny.  

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno 

odberné miesto  
0,6500  €/mesiac,  

b) z ceny za elektrinu  47,6843  €/MWh.  

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho 

napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C3. 

 

4. DMP4 je dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny s dobou platnosti NT 

minimálne 8 hodín denne.  

Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Sadzba sa 

skladá:  
a) z mesačnej platby za jedno 

odberné miesto  
0,6500  €/mesiac,  

b) z ceny za elektrinu 

odobratú vo VT  
56,4508  €/MWh,  

c) z ceny za elektrinu 

odobratú v NT  
43,9362  €/MWh.  

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho 

napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C4. 

 

5. DMP5 je dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny s dobou platnosti NT 

minimálne 8 hodín denne. Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ 

distribučnej sústavy. Sadzba sa skladá:  



a) z mesačnej platby za jedno 

odberné miesto  

0,6500  €/mesiac,  

b) z ceny za elektrinu 

odobratú vo VT  
54,7849  €/MWh,  

c) z ceny za elektrinu 

odobratú v NT  
42,2704  €/MWh.  

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho 

napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C5. 

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty, 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. 


