
   

 

 

Ceny za pripojenie pre žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 

spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., na napäťovej úrovni VN 

 

Stanovenie ceny za pripojenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do napäťovej úrovne 

od 1 kV vrátane do 52 kV upravuje § 43 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č. 18/2017 Z.z. v aktuálnom znení, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 

a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „Vyhláška 

18/2017“). 

 

V zmysle tejto právnej úpravy sú na obdobie od 1.3.2021 do 28.2.2022 stanovené tieto ceny za 

pripojenie alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK): 

 

Jednotková cena za pripojenie do napäťovej úrovne vysokého napätia pri pripojení 
alebo zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity platná od 1.3.2021 do 28.2.2022 

1) Pripojenie nového odberateľa alebo zvýšenie MRK €/kW 54,29 

2) 
Pripojenie výrobcu, ktorý nevyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov a vysoko 
účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla 

€/kW 108,59 

3) 
Pripojenie výrobcu, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov a vysoko 
účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla 

€/kW 106,41 

4) 
Pripojenie výrobcu cez existujúce odberné miesto, pričom MRK výrobcu je nižšia 
ako MRK odberného miesta.  

€/kW 54,29 

5) 

Pripojenie výrobcu elektriny ktorý nevyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov a 
vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla cez existujúce odberné 
miesto 

  

a) pre MRK výrobcu do hodnoty MRK na odbernom mieste sa aplikuje jednotková 
cena 

€/kW 54,29 

b) pre MRK výrobcu nad hodnotu MRK na odbernom mieste sa aplikuje 
jednotková cena 

€/kW 108,59 

6) 

Pripojenie výrobcu elektriny ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov a 
vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla cez existujúce odberné 
miesto 

  

a) pre MRK výrobcu do hodnoty MRK na odbernom mieste sa aplikuje jednotková 
cena 

€/kW 54,29 

b) pre MRK výrobcu nad hodnotu MRK na odbernom mieste sa aplikuje 
jednotková cena 

€/kW 106,41 

 

 

 Cena za pripojenie pri novom pripojení sa vypočíta vynásobením požadovanej hodnoty 

maximálne rezervovanej kapacity (MRK) v kW jednotkovou cenou za pripojenie bez DPH 

a zaokrúhli na 2 desatinné miesta matematicky.  
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 Cena za pripojenie pri zvýšení MRK sa vypočíta vynásobením rozdielu MRK v kW 

jednotkovou cenou za pripojenie bez DPH a zaokrúhli na 2 desatinné miesta matematicky. 

Rozdiel MRK v kW vypočíta ako rozdiel medzi pôvodnou hodnotou MRK a požadovanou 

hodnotou MRK. 

 K tejto hodnote sa pripočíta 20% DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta matematicky.  

 Podmienky uplatnenia ceny za pripojenie sú stanovené v § 43 Vyhlášky 18/2017.  

 



   

 

 

Cena za pripojenie pre žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 

spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., na napäťovej úrovni VVN 

 

Stanovenie ceny za pripojenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do distribučnej sústavy do 

napäťovej úrovne od 52 kV vrátane do 110 kV alebo za zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity 

upravuje § 42 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z.z. v aktuálnom znení, 

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania 

regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „Vyhláška 18/2017“). 

V zmysle tejto právnej úpravy sú na obdobie od 1.1.2021 do 28.2.2022 tieto ceny za pripojenie alebo 

zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) stanovené nasledovne: 

 

Jednotková cena za pripojenie do napäťovej úrovne veľmi vysokého napätia pri 
pripojení alebo zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity platná od 1.1.2021 do 

28.2.2022 

Pripojenie nového odberateľa €/MW 79 258,40 

Pripojenie výrobcu, ktorý nevyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov a vysoko 
účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla 

€/MW 
158 516,81 

Pripojenie výrobcu, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov a vysoko 
účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla 

€/MW 
155 346,47 

 

 

 Cena za pripojenie pri novom pripojení sa vypočíta vynásobením požadovanej hodnoty MRK v 

MW jednotkovou cenou za pripojenie bez DPH a zaokrúhli na 2 desatinné miesta 

matematicky.  

 Cena za pripojenie pri zvýšení MRK sa vypočíta vynásobením rozdielu MRK v MW 

jednotkovou cenou za pripojenie bez DPH a zaokrúhli na 2 desatinné miesta matematicky. 

Rozdiel MRK v MW vypočíta ako rozdiel medzi pôvodnou hodnotou MRK a požadovanou 

hodnotou MRK. 

 K tejto hodnote sa pripočíta 20% DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta matematicky.  

 Podmienky uplatnenia ceny za pripojenie sú stanovené v § 42 Vyhlášky 18/2017.  

 

 

 

 


