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ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY číslo 9100156883
(dalej len "Zmluva") uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č. 251/2012 Z. z. 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pre EIC odberného miesta: 24ZSS32131990006
Čislo odberného miesta (ČOM): 3213199

DODAVATEĽ

Obchodné meno: 

Sídlo:

Zapísaný v:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B/010 47 Žilina

Obchodný register: Okresného súdu Žilina, SA.10328/L

36403008 

2020106682 

SK2020106682

Obchodný zástupca:Zákaznícke služby - Podnikatelia a 
organizácie

Adresa pracoviska: Pri Rajčianke 8591/4B 

010 47 Žilina

Bankové spojenie: VÚB banka, a. s. - 702432 / 0200

Telefón:

Fax:

E-mail:

0850 123 555, 0906 25 25 21 

041/519 25 19 

podnikatella@sse.sk

ODBERATEĽ

Obchodné meno: Základná škola s materskou školou Podbie Štatutárny zástupca:

Sídlo: Podbiel 246,027 42 Podbiel Funkcia:

Zapísaný v: Telefón:

+421435381048

85.20.0

ICO: 42349036 Mobil:

DIČ: 2023938103 Telefón:

IČ DPH: Fax:

Bankové spojenie: 3214833255/0200 E-mall:

Korešpon. adresa: Podbiel 246, 027 42 Podbiel SK NACE:

ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA

Adresa odberného miesta: 

Predpokladaný ročný odber (kWh): 

Produkt dodávky:

Spôsob zasielania faktúr:

Podbiel 247/MOP - 0 0, 027 42 Podbiel

20483.0

KLASIK

Súhlasím so zasielaním faktúry poštou

Spôsob úhrady preddavkov: Bankový prevod

Spôsob úhrady faktúr: Bankový prevod

Periodicita úhrady preddavkov: Mesačný odstup medzi zálohami

Výšku preddavkovej platby určuje Dodávateľ v zmysle prílohy "Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúru". 

Termín začatia dodávky: 07.01.2014
Podmienkou pre dodržanie termínu začatia dodávky elektriny je splnenie technických a obchodných podmienok pripojenia a obchodných 
podmienok Dodávateľa. Dodávku elektriny nemožno začať skôr, ako dôjde k montáži určeného meradla zo strany prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy.

mailto:podnikatella@sse.sk


Článok 1. Predmet zmluvy
1.1. Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do 

odberného miesta Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku (ďalej len "Dodávka elektriny"). Podmienkou 
pre dodržanie termínu začatia Dodávky elektriny je splnenie technických a obchodných podmienok pripojenia a obchodných podmienok Dodávateľa. Dodávku 
elektriny nemožno začať skôr, ako dôjde k montáži určeného meradla zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len "PDS"). Odberateľ elektriny sa 
zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu za Dodávku elektriny.

1:2. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o energetike") 
a platných "Obchodných podmienok dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh" (ďalej len "OP"). Tieto OP 
Odberateľ obdŕžal pri podpise Zmluvy, oboznámil sa s ich obsahom, ktorému porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.3. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy príslušného PDS, ku ktorej je odberné miesto Odberateľa pripojené, do odberného 
miesta Odberateľa, t.j. prechodom elektriny cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej elektrine a 
nebezpečenstvo škody.

1.4. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí Dodávateľ pre Odberateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v platnom a 
účinnom prevádzkovom poriadku PDS (ďalej len "Prevádzkový poriadok"), ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky 
(ďalej len "ÚRSO"). Prevádzkový poriadok v platnom a účinnom znení je spravidla zverejnený na webovom sídle PDS.

1.5. Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny určeného meradla ustanovuje § 40 odsek 8 Zákona o energetike, t. j. 
pri plánovanej výmene určeného meradla bude termín oznámený písomne aspoň 15 dní vopred, to neplatí, ak Odberateľ súhlasí s neskorším termínom 
oznámenia výmeny určeného meradla; pri neplánovanej výmene určeného meradla bude termín oznámený bezodkladne. Dôvody výmeny určeného meradla, 
náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu sú upravené v 
Prevádzkovom poriadku príslušného PDS.

1.6. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberateľom elektriny, ktorí sú pripojení k sústave a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať 
elektrinu podľa § 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň ku dňu prerušenia dodávok 
elektriny nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu najviac počas troch mesiacov. Dodávka 
poslednej inštancie začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu. Skutočnosť, že dodávateľ elektriny 
stratil spôsobilosť dodávať elektrinu podľa § 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň 
odberateľ elektriny ku dňu prerušenia dodávok elektriny nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi odberateľovi bezodkladne prevádzkovateľ

: - 1 sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny pripojený a to v rozsahu podľa Vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len "Pravidlá trhu"). Informácia koncovým odberateľom elektriny o 
začiatku dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania a možnostiach jej ukončenia. 
Dodávateľom poslednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny, ktorého rozhodnutím určí 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Režim dodávky poslednej inštancie je upravený v § 18 Zákona o energetike a v § 36 Pravidiel trhu.

Článok 2. Doba platnosti zmluvy
2.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom začatia Dodávky elektriny 07.01.2014 o 00.00 hod. a uzatvára sa 

na dobu určitú do 06.01.2015 do 24.00 hod.. Zmluvné strany sa dohodli, že povinne zverejnené zmluvy v súlade s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka 
nadobúdajú účinnosť dňom podľa prvej vety tohto bodu.

2.2. Platnosť Zmluvy sa predlžuje na dobu 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ niektorá zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane najmenej 2 
mesiace pred ukončením platnosti Zmluvy, že s predĺžením platnosti Zmluvy na dobu 12 mesiacov nesúhlasí.

Článok 3. Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta pre distribúciu elektriny
3.1. Všetky informácie potrebné pre distribúciu elektriny ako aj technický popis meracej súpravy sú uvedené v prílohe Technická špecifikácia odberného miesta, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Článok 4. Cena a spôsob platby
4.1. Odberateľ sa zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za jej Dodávku cenu určenú platným a účinným cenníkom dodávky elektriny pre 

podnikateľov a organizácie (ďalej len "Cenník"). Ceny uvedené v Cenníku obsahujú cenu silovej elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, ktoré 
stanovuje Dodávateľ v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len "SR"). Ceny regulovaných poplatkov za distribúciu, prenos, systémové 
služby, náklady systému a ostatné poplatky sa zaväzuje Odberateľ uhradiť vo výške stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami URSO. Regulované 
poplatky budú fakturované v jednej faktúre, spolu s cenou silovej elektriny. V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, 
alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovať od Odberateľa ich zaplatenie 
a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť. Dodávateľ má právo požadovať od Odberateľa aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mať 
vplyv na cenu a ktoré budú uložené rozhodnutiami štátnych orgánov SR a ktoré Dodávateľ nebude môcť ovplyvniť. Cenu regulovaných poplatkov a cenu za 
dodanú elektrinu sa zaväzuje Odberateľ uhradiť spôsobom podľa Zmluvy.

4.2. V prípade predĺženia platnosti Zmluvy podľa čl. 2. bod 2.2. Zmluvy sa Odberateľ zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za jej Dodávku cenu 
určenú platným a účinným Cenníkom dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie na príslušný kalendárny rok.

4.3. Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality dodávky elektriny vrátane ich vyhodnocovania podľa osobitného právneho predpisu - Vyhlášky URSO č. 
275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

4.4. Odberateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne pred jej podpisom oboznámil s Cenníkom.

Článok 5. Záverečné ustanovenia
5.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

a) Cenník dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie,
b) Obchodné podmienky dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh,
c) Technická špecifikácia odberného miesta,
d) Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra.

Prílohy c) a d) budú Odberateľovi zaslané bezodkladne po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Číslo Zmluvy a dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy bude 
uvedený v prílohe Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra.

5.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostala po jednom vyhotovení. Všetky zmeny a 
doplnky Zmluvy je možné vykonať len písomne.

5.3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní, slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne 
nevýhodných podmienok.

5.4. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva na dodávku elektriny pre odberné miesto uvedené v tejto Zmluve, s tým, že tie 
neoddeliteľné súčasti predchádzajúcej zmluvy, ktoré neboli ku dňu podpisu Zmluvy zmenené, zostávajú v platnosti ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy.

5.5. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o energetike, OP a všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluva sa riadi 
právnym poriadkom SR.

Článok 6. Zvláštne dojednania
6.1. Zmluvné strany dohodli zvláštne dojednania tejto Zmluvy v rozsahu, ako je uvedené v prílohe tejto Zmluvy.

Dodávateľ:
Meno a priezvisko: Andrea Maarová
Funkcia: Riaditeľ sekcie ZS

Podpis a pečiatka:

Dátum platnosti: 16.12.2013

ľ e “ ezvisko: H £ K .  * * * * *  ,
Funkcia / L t l t b / T ď  ^  s ™  P O ô G r e L

Podpis a piatka: žákiadná škola
3 materskou školou

Dátum podpisu Odberateľa: PodbÍ6il 246
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STREDOSLOVENSKÁ ENERGfiJH$fla ^ Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo: 9100156883

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ODBERNEHO MIESTA

Dodávateľ: Odberateľ:
Stredoslovenská energetika, a,s. Základná škola s materskou školou Podbie

Sídlo: Sídlo / Adresa trvalého bydliska:
Pri Rajčianke 8591/4B Podbiel 246
010 47 Žilina 027 42 Podbiel

IČO: 36403008 IČO: 42349036

Charakteristika odberného miesta

EIC kód odberného miesta: 24ZSS32131990006
Číslo odberného miesta: 3213199

Adresa odberného miesta: 
Podbiel 247/MOP - 0 0 
027 42 Podbiel

Napäťová úroveň: NN
Distribučná sadzba: C5 - 2T stredná spotreba, NT 8h
Hlavný istič (A): 0
Celkový inštalovaný príkon (W): 0
Počet fáz: Tri
Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupeň - štandard 
Distribučná sieť: SSE Úroveň NN

Rezervovaná kapacita 1 mesiac (kW): 0 
Rezervovaná kapacita 3 mesiace (kW): 0 
Rezervovaná kapacita 12 mesiacov (kW): 
Maximálna rezervovaná kapacita (kW): 
Účinník: 0 
Trieda TDO: TD02

Typ merania: TDO 
Číslo elektromera: 2751634 
Mesiac fakturácie: December 
Fakturačná konštanta: 0

Údaje o meraní dodávky

Spôsob merania:
Počet taríf:
Periodicita fakturácie: Ročná 
Rozsah číselníka: 00

Spôsob stanovenia náhradných hodnôt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku distributora

Platnosť od: 07.01.2014

Údaje uvedené v tomto dokumente sú platné ku dňu jeho platnosti. V  prípade ich následnej zmeny sa má za to, 
že medzi zmluvnými stranami sú platné zmenené údaje.



' i o
[ j  f i t

DohoéíR6°^k^^éifŕ^^š^Jtíf^atú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu -  faktúra. 
Opakované dodanie tovaru (NN P)
Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny 
číslo 9100156883 (ďalej len "Zmluva")

EIC odberného miesta: 24ZSS32131990006 
Číslo odberného miesta: 3213199 
Poradové číslo faktúry: 130000808212

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 
010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008 
D IČ :2020106682 
IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Základná škola s materskou školou Podbie 
Podbiel 246 
027 42 Podbiel

IČO: 42349036 
DIČ :2023938103

Bankové spojenie: 3214833255/0200 
Číslo zmluvného účtu: 1300070520

Základná škola s materskou školou Podbie 
Podbiel 246 
027 42 Podbiel

Bankové spojenie

f'J!
- K í

VUB Banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s. 
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť 
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum vyhotovenia:
Spôsob úhrady preddavkov: 
Spôsob úhrady faktúr: 
Produkt dodávky: 
Distribučná sadzba:

. C t  
‘ ťľt'}

Ŕ-\

702432/0200" u 
202476883/7500 

6618321014/111%  
2621150449/1100 
0423703090/0900'U

16.01.2014,. 
Prevodný príkaz, , j 
Prevodný príkaz

K LA S IK ^ 
C5 dvojpásmová sadzba' '

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 11.869 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene 
bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt KLASIK nasledovná:

JednotkaDodávka silovej elektriny. KLASIK________________________
Dodávka VT 
Dodávka NT
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a

Distribúcia a regulované poplatky: C5 dvojpásmová sadzba

MWh
MWh
MWh

Jednotka

Cena bez DPH (€)
78,5000 . 
55 ,0000^

1,3200a 
Cena bez DPH (€>

Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT MWh
Platba za distribuované množstvo elektriny v NT MWh
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny MWh
Tarifa za prevádzkovanie systému MWh
Tarifa za systémové služby MWh
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok MWh
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane Mesiac 
Ostatné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

68,6700. 
5.7000 
7,9358 . 

19,8200 
7,9200 
3,1500 

32,4500

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 I 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

f  A
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Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu -  faktúra
Opakované dodanie tovaru (NN P)

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100156883 uzatvorenej dňa 16.12.2013 a účinnej odo dňa 07.01.2014 stanovil preddavkové 
a distribúciu elektriny na obdobie od 07.01.2014 do 31.12.2014 nasledovne:

Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane (€) Výška dane (€)

platby za dodávku 

Úhrada spolu (€)
3213199800 28.02.2014 15.02.2014 20% 300,00 60,00 360,00
3213199800 31.03.2014 15.03.2014 20% 300,00 60,00 360,00
3213199800 30.04.2014 15.04.2014 20% 300,00 60,00 360,00
3213199800 31.05.2014 15.05.2014 20% 300,00 60,00 360,00
3213199800 30.06.2014 15.06.2014 20% 300,00 60,00 360,00
3213199800 31.07.2014 15.07.2014 20% 300,00 60,00 360,00
3213199800 31.08.2014 15.08.2014 20% 300,00 60,00 360,00
3213199800 30.09.2014 15.09.2014 20% 300,00 60,00 360,00
3213199800 31.10.2014 15.10.2014 20% 300,00 60,00 360,00
3213199800 30.11.2014 15.11.2014 20% 300,00 60,00 360,00
3213199800 31.12.2014 15.12.2014 20% 300,00 60,00 360,00

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohod-
nutú paušálnu sumu protihodnoty.

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo 
sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Ttv-

m '

Kontakt_________________________
Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodin 7 dní v týždni) 2 / 2
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STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Energia pre váš biznis®

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY 2014
pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou do 30 MWh

Ceny v tom to cenníku sú platné pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 30 MWh, pričom celková ročná spotreba 
je súčtom spotrieb jednotlivých odberných miest (ďalej len„OM") zákazníka.

Štruktúra produktov dodávky elektriny
Názov produktu Charakteristika produktu

Jednotarífné produkty
[ Aktiv Jednotarifný produkt

DvojtarUné produkty
Klasik Dvojtarifný p rodukt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín

Premium Dvojtarifný p rodukt s platnosťou nízkej tarify 12 hodín, OM pripojené na VN

Aku Akumulačné vykurovanie { dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 ho d ín )
Komfort Priamovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 h o d ín )

Špecifické produkty
Panoramik Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný p ro d u k t)

Element Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia

Cenník dodávky elektriny 2014 pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou do 30 MWh
Tento Cenník má platnosť od 1.1. 2014 do 31.12. 2014 a je určený pre odberateľov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 30 
MWh, ktorí majú uzatvorenú so Stredoslovenskou energetikou, a. s. platnú a účinnú zmluvu o združenej dodávke elektriny (príp. 
zmluvu o dodávke elektriny) k 1. 1. 2014. V prípade nových zmlúv o dodávke elektriny, ktoré budú uzatvárané v priebehu roka 
2014, si SSE, a. s, vyhradzuje právo na predloženie individuálnej cenovej ponuky na dodávku elektriny.

Názov produktu bez DPH s DPH
Jednotarífné produkty

[ Aktív (EUR/MWh) 74,80 89,75 -
Dvojtarifné produkty

Klasik
VT (EUR/MWh) 78,50 94,20
NT (EUR/MWh) 55,00 66,00

Premium
VT (EUR/MWh) 81,30 97,56
NT (EUR/MWh) 57,20 68,64

Aku
VT (EUR/MWh) 80,00 96,00
NT (EUR/MWh) 53,50 64,20
VT (EUR/MWh) 92,90 111,48

Komfort
NT (EUR/MWh) 69,00 82,80

Špecifické produkty
Panoramik (EUR/MWh) 59,10 70,92
Element (EUR/mesiac/10 wattov/OM) 1,01 1,21

Ceny elektriny nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované poplatky, spotrebnú daň a odvod 
do Národného jadrového fondu.

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 
teľ: 0850 123 555 
fax: 041/519 2519 
podnikatelia@sse.sk 
www.sse.sk

záleží nám na prírode, 
preto tlačíme na 100 % 
recyklovaný papier
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