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0,0247310 €/kWh 0,0098740 €/kWh  
0,0523070 €/kWh 0,0231280 €/kWh
0,0101320 €/kWh 0,0101320 €/kWh
0,0254807 €/kWh 0,0254807 €/kWh
0,0190705 €/kWh 0,0190705 €/kWh
0,0018910 €/kWh 0,0018910 €/kWh

1 fáz 0,2202 €/A/mes 12-mes. 4,5545 €/kW/mes
3 fáz 3x0,2202 €/A/mes 3-mes. 5,3583 €/kW/mes   

1-mes. 6,1620 €/kW/mes  
Odvod do národného jadrového fondu 0,00327 €/kWh    

0,00132 €/kWh   
*Cenník pre firmy a organizácie je určený zraniteľným odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí sú malými podnikmi, teda spĺňajú podmienku podľa

kWh za predchádzajúci rok  

do 31.1.2023 
1,5 Eur 0,75 Eur

za systémové služby TSS

podľa § 2 písm. k) bodu 3. zákona č. 250/2012 Z. z. 
a podľa § 3 písm. a) bodu 10.3. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“), ktorý definuje malé podniky ako odberateľov s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000

za prevádzku systému TPS1(do 1GWh za rok 2022)
za prevádzku systému TPS2(do 100GWh za rok 2022)
za prevádzku systému TPS3(nad 100GWh za rok 2022)

Spotrebná daň z elektriny

1,5 Eur

Sadzba  C2-X3  Sadzba    X 2
za distribúciu bez strát
za straty pri distribúcii

od 1.1.2023 do 31.12.2023 od 1.1.2023 do  31.12.2023
Mesačná tarifa za odber.miesto

Platnnosť ceny 

Fakturovaná cena 

Eur/kWh

od 1.2.2023 

Cena za TSS, TPS prevzatá od OKTE a.s. podľa rozhodnutia 
0008/2023/E-PR  a distribúciu v r. 2023 v MDS Slovenské 

cukrovary s.r.o.  prebrané z cenníka za distribúciu elektriny z 
nadradenej regionálnej distribučnej sústavy  Západoslovenská 

distribučná, a.s. podľa rozh.  0003/2023/E-PR

NN VN

Ročná spotreba < 30 MWh/rok < 30 MWh/rok > 30 MWh/rok > 30 MWh/rok

VP1,VP2

1,5 Eur

Max. cena stanovená rozh. 

URSO č.0008/2023/E 

Eur/kWh

*Fakturovaná cena Eur/kWh 

Fakturovaná cena 

Eur/kWh
Standard DD 1 0,6155488 0,6155488 0,445 0,600

za výkon kWmax/resp.A

Cenník silovej elektriny, bez DPH, bez spotrebnej dane 
Dodávateľ : SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. SEREĎ

 Produkty radu Standard 

Produkt  /MP/ Počet taríf

DMP2 DMP2 VP1,VP2


