Cenník pripojenia NN
pre užívateľov distribučnej sústavy
Platnosť od 20.01.2022

Tento cenník bol vypracovaný na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 0174/2022/E zo dňa 17.01.2022. Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle www.ssd.sk

Cenník pripojenia NN pre užívateľov distribučnej sústavy
(1) Ceny za pripojenie odberateľa elektriny do distribučnej sústavy na napäťovú úroveň do 1 kV:
Cena bez DPH

Sadzba DPH 20 %

Cena s DPH

Pre amperickú hodnotu hlavného
ističa jednofázového odberu

cena za 1 A

2,63 €

0,53 €

3,16 €

Pre amperickú hodnotu hlavného
ističa trojfázového odberu

cena za 1 A

7,89 €

1,58 €

9,47 €

b) ak požadovaná maximálna kapacita pripojenia pre zariadenie na výrobu elektriny prekročí doterajšiu MRK
dohodnutú v zmluve pre existujúce odberné miesto (odberné zariadenie).
Cena bez DPH

Výrobca elektriny bez
práva na podporu1)

Pozn. A - ampér
Cena za pripojenie sa vypočíta ako súčin ceny za 1 A s ampérickou hodnotou hlavného ističa
Pre výpočet ceny za pripojenie pri pripojení odberateľa elektriny, ktorého výška hlavného ističa nie je prirodzené
číslo sa výška hlavného ističa zaokrúhli na celé číslo nahor.

Výrobca elektriny
s právom na podporu2)

(2) Ceny za pripojenie výrobcu elektriny do distribučnej sústavy na napäťovú úroveň do 1 kV:
Cena bez DPH

Výrobca elektriny bez práva na
podporu1)

cena za 1 kW max.
rezervovanej kapacity

Výrobca elektriny s právom na
podporu2)

cena za 1 kW max.
rezervovanej kapacity

12,04 €
12,04 €

Sadzba DPH 20 %

Cena s DPH

2,41 €

14,45 €

2,41 €

14,45 €

Pozn.: kW – kilowatt
Výrobca elektriny bez práva na podporu podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o podpore“)
2)
Výrobca elektriny s právom na podporu podľa zákona o podpore
Cena za pripojenie sa vypočíta ako súčin ceny za 1 kW s dohodnutou maximálnou rezervovanou kapacitou (ďalej
aj „MRK“) výrobcu v kW
1)

(3) Ceny za pripojenie výrobcu elektriny do distribučnej sústavy cez existujúce odberné miesto na napäťovú úroveň do 1 kV podľa § 44 ods. 3 a 4 Vyhlášky 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 v znení neskorších predpisov sú:
a) ak požadovaná maximálna kapacita pripojenia pre zariadenie na výrobu elektriny neprekročí doterajšiu MRK
dohodnutú v zmluve pre existujúce odberné miesto (odberné zariadenie).
Cena bez DPH

Výrobca elektriny bez práva na
podporu1)

cena za 1 kW MRK

Výrobca elektriny s právom na
podporu2)

cena za 1 kW MRK

Sadzba DPH 20 %

Cena s DPH

6,02 €

1,20 €

7,22 €

6,02 €

1,20 €

7,22 €

Sadzba DPH 20 %

Cena s DPH

cena za 1 kW MRK do hodnoty
doterajšej MRK pre existujúce
odberné miesto vrátane

6,02 €

1,20 €

7,22 €

cena za 1 kW MRK nad
hodnotu doterajšej MRK pre
existujúce odberné miesto

12,04 €

2,41 €

14,45 €

cena za 1 kW MRK do hodnoty
doterajšej MRK pre existujúce
odberné miesto vrátane

6,02 €

1,20 €

7,22 €

cena za 1 kW MRK nad
hodnotu doterajšej MRK pre
existujúce odberné miesto

12,04 €

2,41 €

14,45 €

Pozn.: kW – kilowatt
Výrobca elektriny bez práva na podporu podľa zákona o podpore
2)
Výrobca elektriny s právom na podporu podľa zákona o podpore
Cena za pripojenie sa vypočíta ako súčin ceny za 1 kW s MRK zariadenia na výrobu elektriny v kW do hodnoty
doterajšej MRK odberného miesta vrátane, sčítaný so súčinom ceny za 1 kW s MRK zariadenia na výrobu elektriny v kW nad hodnotu doterajšej MRK odberného miesta
1)

(4) Cena za pripojenie uplatnená prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy voči prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy z dôvodu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do miestnej distribučnej
sústavy alebo z dôvodu zvýšenia MRK zariadenia na výrobu elektriny podľa § 44 ods. 5 vyhlášky 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 v znení neskorších predpisov:
Cena bez DPH

Výrobca elektriny1) pripojený do
miestnej distribučnej sústavy,
ktorá je pripojená do regionálnej
distribučnej sústavy

cena za 1 kW
maximálnej
rezervovanej kapacity

12,04 €

Sadzba DPH 20 %

Cena s DPH

2,41 €

14,45 €

Pozn.: kW – kilowatt
1)
Výrobca elektriny s právom na podporu aj výrobca elektriny bez práva na podporu podľa zákona o podpore
Cena za pripojenie sa vypočíta ako súčin ceny za 1 kW s MRK zariadenia na výrobu elektriny v kW

Pozn.: kW – kilowatt
1)
Výrobca elektriny bez práva na podporu podľa zákona o podpore
2)
Výrobca elektriny s právom na podporu podľa zákona o podpore
Cena za pripojenie sa vypočíta ako súčin ceny za 1 kW s dohodnutou MRK zariadenia na výrobu elektriny v kW
2
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