
 

 

 

Integrovaný cenník spoločnosti ESCO Distribučné sústavy a.s. pre odberateľov elektriny v kategórii 

domácnosť, pripojených do miestnych distribučných sústav spoločnosti ESCO Distribučné sústavy a.s. 
 

Tento cenník je vyhotovený v súlade s platnými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“) a platí od 11.1.2022 

 

Celková cena za elektrinu sa skladá z platieb za dodávku a distribúciu elektriny ako aj za ostatné regulované poplatky 

 

Cena za dodávku elektriny je to cena za spotrebu elektriny a je regulovaná, stanovená v zmysle Rozhodnutia vydaného  URSO č. 0084/2022/E 

zo dňa 21.12.2021. 

Cena za distribúciu elektriny je to cena za distribúciu a straty pri distribúcii elektriny od výrobcu k spotrebiteľovi a je regulovaná, stanovená 

v zmysle Rozhodnutia vydaného  URSO č. 0108/2022/E zo dňa 11.01.2022.  

Cena za ostatné regulované služby je to cena za prevádzkovanie systému a za systémové služby a je regulovaná, stanovená v zmysle 

Rozhodnutia vydaného  URSO č. 0104/2022/E zo dňa 31.12.2021. Odvod do jadrového fondu je to odvod v zmysle §7 ods. 1 písm. b) zákona 

238/2006 Z.z. o národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi 

odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Variabilná zložka celkovej ceny je to cena za spotrebu elektriny + variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny + ostatné regulované služby 

Fixná zložka celkovej ceny je to mesačná platba za OM na dodávku elektriny + mesačná platba za OM na distribúciu elektriny 

 

Sadzba pre domácnosti so spotrebou elektriny: nižšou ( D1 )* vyššou ( D2 )*   

Sadzba za dodávku elektriny - DD2  bez DPH  s DPH   bez DPH  s DPH  MJ 

Cena za spotrebu elektriny 0,0724184 0,0869021 0,0724184 0,0869021 €/kWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto 1,1000 1,3200 1,1000 1,3200 €/mes. 

Sadzba za distribúciu elektriny D1, resp. D2  bez DPH  s DPH   bez DPH  s DPH  MJ 

Variabilná zložka tarify 0,038904 0,046685 0,013005 0,015606 €/kWh 

Pevná mesačná zložka tarify  1,3206 1,5847 4,5807 5,4968 €/mes. 

Ostatné regulované služby  bez DPH  s DPH   bez DPH  s DPH  MJ 

Straty pri distribúcii 0,011466 0,013759 0,011466 0,013759 €/kWh 

Prevádzkovanie systému 0,0159000 0,0190800 0,0159000 0,0190800 €/kWh 

Systémové služby 0,0062976 0,0075571 0,0062976 0,0075571 €/kWh 

Odvod do jadrového fondu 0,0032700 0,0039240 0,0032700 0,0039240 €/kWh 

Súhrn jednotlivých cien za elektrinu  bez DPH  s DPH   bez DPH  s DPH  MJ 

Cena za spotrebu elektriny 0,1482560 0,1779072 0,1223570 0,1468284 €/kWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto 2,4206000 2,9047200 5,6807000 6,8168400 €/mes. 

 

        * sadzba D1 je vhodná pri ročnej spotrebe elektriny do 1511 kWh  

        * sadzba D2 je vhodná pri ročnej spotrebe elektriny nad 1511 kWh  

 

 

  

 
 


