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Na základe § 43 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 11. júla 2013 č. 221/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov je stanovená cena za pripojenie do 
napäťovej úrovne vysokého napätia 

Položka €/kW bez DPH €/kW s DPH 

pre žiadateľa, ktorý je odberateľom elektriny 54,00 64,80 

pre žiadateľa, ktorý je výrobcom elektriny (okrem výrobcu z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou 
výrobou) 

107,99 129,59 

pre žiadateľa, ktorý je výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou 105,83 127,00 

cez existujúce odberné miesto pre žiadateľa, ktorý je výrobcom elektriny (MRK pripojenia zariadenia na výrobu 
elektriny je do hodnoty doterajšej skutočne využívanej MRK pre existujúce odberné miesto) 

54,00 64,80 

cez existujúce odberné miesto pre žiadateľa, ktorý je výrobcom elektriny (z hodnoty MRK pripojenia zariadenia 
na výrobu elektriny presahujúcej doterajšiu 
skutočne využívanú hodnotu MRK pre existujúce odberné miesto) - výrobca elektriny okrem výrobcu z 
obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou 
(cena za pripojenie výrobcu elektriny do hodnoty doterajšej skutočne využívanej MRK pre existujúce odberné 
miesto sa uplatní podľa predchádzajúcej položky) 

107,99 129,59 

cez existujúce odberné miesto pre žiadateľa, ktorý je výrobcom elektriny (z hodnoty MRK pripojenia zariadenia 
na výrobu elektriny presahujúcej doterajšiu 
skutočne využívanú hodnotu MRK pre existujúce odberné miesto) - výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov 
energie alebo kombinovanou výrobou 
(cena za pripojenie výrobcu elektriny do hodnoty doterajšej skutočne využívanej MRK pre existujúce odberné 
miesto sa uplatní podľa predchádzajúcej položky) 

105,83 127,00 

 

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

platný od 1. 1. 2014 do 31.12.2014   
   
 


