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Pre pripojenie odberateľa elektriny do napäťovej úrovne do 1 kV 

Položka €/A bez DPH €/A s DPH 

pre amperickú hodnotu hlavného ističa 1-fázového odberu 2,33 2,80 

pre amperickú hodnotu hlavného ističa 3-fázového odberu 6,99 8,39 

Požadovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej len MRK) pre pripojenie odberu musí byť zhodná s hodnotou menovitého prúdu ističa 
predpísanej ističovej rady. Predpísané ističové rady sú: 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A; príp. súčin jedného z čísel: 1; 
1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 
6,3; 8 a násobku 10n, kde n je celé kladné číslo; n≥2. V prípade, ak požadovaná hodnota nebude zhodná s predpísanou ističovou radou, prevádzkovateľ 
distribučnej sústavy upraví požadovanú hodnotu MRK pre pripojenie odberu na najbližšiu vyššiu predpísanú ističovú radu. 
V prípade, ak je pre odberné miesto použitý hlavný istič s nastaviteľnou prúdovou hodnotou, tak tento musí mať, okrem nemeraných častí (vstupujúcich 
a vystupujúcich z ističa), plombovateľné aj nastavenie nominálnej hodnoty prúdu. 

 
Pre pripojenie výrobcu elektriny do napäťovej úrovne do 1 kV 

Položka €/kW bez DPH €/kW s DPH 

pre pripojenie výrobcu elektriny (okrem výrobných zariadení elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 
alebo kombinovanou výrobou) 

50,65 60,78 

pre pripojenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou 49,64 59,57 

 
Pre pripojenie výrobcu elektriny do napäťovej úrovne do 1 kV 

Položka €/kW bez DPH €/kW s DPH 

pre pripojenie výrobcu elektriny (okrem výrobných zariadení elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 
alebo kombinovanou výrobou) 

5,07 6,08 

pre pripojenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou 4,96 5,95 

Ceny za pripojenie výrobcu elektriny cez existujúce odberné miesto do napäťovej úrovne do 1 kV podľa § 44 ods. 3 a 4 vyhlášky Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike; odberné miesto je pred pripojením výrobcu elektriny 
odberným miestom odberateľa elektriny a žiadateľa o pripojenie. Ak požadovaná maximálna kapacita pripojenia pre zariadenie na výrobu elektriny 
neprekročí doterajšiu MRK dohodnutú v zmluve pre existujúce odberné miesto (odberné zariadenie) 

 
Ak požadovaná maximálna kapacita pripojenia pre zariadenie na výrobu elektriny prekročí doterajšiu MRK dohodnutú v zmluve pre existujúce odberné 
miesto (odberné zariadenie), tak sa cena za pripojenie výrobcu elektriny stanový ako kombinácia cien položiek cien  „pripojenie výrobcu elektriny do 
napäťovej úrovne do 1 kV“ a „pripojenie výrobcu elektriny do napäťovej úrovne do 1 kV“. 

 

CENNÍK  
za pripojenie do napäťovej úrovne nízkeho napätia | vymedzené územie ZSD  
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