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 III. TYPY SADZIEB 
A PODMIENKY ICH PRIRADENIA BUKÓZA ENERGO, a.s.

DD1 (BEN JEDNOTARIF MINI):
  Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou 

spotrebou elektriny je vhodná pre odberné miesta s nižšou 
spotrebou elektriny (napr. chaty, garáže, záhrady). Podmien-
kou na pridelenie sadzby DD1 je priradenie distribučnej sa-
dzby D1.

DD2 (BEN JEDNOTARIF MAXI):
  Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou 

spotrebou elektriny je vhodná pre odberné miesta, kto-
rých spotreba elektriny je vyššia (napr. rodinné domy, byty 
– odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré 
nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody). 
Podmienkou na pridelenie sadzby DD2 je priradenie distri-
bučných sadzieb D1 alebo D2. Táto sadzba sa odporúča pre 
distribučnú sadzbu D2.

DD3 (BEN DVOJTARIF MINI):
  Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou 

spotrebou elektriny je vhodná najmä pre odberné miesta 
s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s nižšou spotrebou 
elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD3 je prirade-
nie distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa od-
porúča pre distribučnú sadzbu D3.

  Dobu platnosti VT a NT určuje prevádzkovateľ distribučnej 
sústavy. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne 
s fi xne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v ne-
pretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických 
spotrebičov sa nevyžaduje.

DD4 (BEN DVOJTARIF MAXI):
  Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou 

spotrebou elektriny je vhodná najmä pre odberné miesta 
s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s vyššou spotre-
bou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD4 je pri-
radenie distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa 
odporúča pre distribčnú sadzbu D4.

DD5 (BEN DVOJTARIF EKU):
  Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým 

priamovýhrevným vykurovaním 
  Podmienkou na pridelenie sadzby DD5 je priradenie distri-

bučnej sadzby D5.
  Dobu platnosti VT a NT určuje prevádzkovateľ distribučnej 

sústavy. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne 
s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov 
v čase VT.

DD6 (BEN DVOJTARIF TC):
  Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným 

čerpadlom 
  Podmienkou na pridelenie sadzby DD6 je priradenie distri-

bučnej sadzby D6.
  Dobu platnosti VT a NT určuje prevádzkovateľ distribučnej sú-

stavy. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blo-
kovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT.

DD7 (BEN DVOJTARIF VIKEND):
  Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s víkendo-

vou prevádzkou
  Sadzba DD7 je vhodná pre odberná miesta typu chát, 

chalúp a podobne.
  Podmienkou na pridelenie sadzby DD7 je priradenie dis-

tribučnej sadzby D7. Doba platnosti NT je celoročne od 
piatku 15,00 hodiny do pondelka 06,00 hodiny, blokovanie 
elektrických spotrebičov v čase VT sa nevyžaduje.

DD8 (BEN DVOJTARIF BLOK AKU):
  Dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje mini-

málne osem hodín denne s blokovaním akumulačných 
spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným 
minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spot-
rebičov

  Sadzba DD8 je vhodná pre domácnosti s elektrickými 
akumulačnými spotrebičmi s vysokou spotrebou elektriny. 
Podmienkou na pridelenie sadzby DD8 je priradenie distri-
bučnej sadzby D8. Dobu platnosti VT a NT určuje prísluš-
ný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Doba platnosti NT 
je minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulač-
ných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.



aby bolo možné samostatne merať elektrinu odoberanú na 
podnikanie.

 8. Ak podľa § 47 ods. 3 vyhlášky č. 225/2011 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike správ-
ca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov príslušnému prevádzkovateľovi dis-
tribučnej sústavy preukáže, že užívanie spoločných častí 
a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne 
s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných 
častí a spoločných zariadení iba domácnosťami a príslušný 
prevádzkovateľ distribučnej sústavy mu na odbernom mies-
te prizná tarifu za distribúciu elektriny pre domácnosti, má 
správca nárok na priznanie sadzby za dodávku elektriny pre 
domácnosti podľa podmienok príslušnej sadzby. Podklady 
potrebné na preukázanie uvedených skutočností predloží 
odberateľ elektriny príslušnému prevádzkovateľovi distribuč-
nej sústavy prostredníctvom dodávateľa elektriny spôsobom 
uvedeným v prevádzkovom poriadku príslušného prevádz-
kovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je príslušné odberné 
miesto pripojené.

 9. Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. 
O zmenu sadzby toho istého odberateľa elektriny v domác-
nosti na tom istom odbernom mieste môže odberateľ elektri-
ny v domácnosti požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov 

od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odbe-
rových pomerov odberateľa elektriny v domácnosti 
pred uplynutím 12 mesiacov môže odberateľ elek-
triny v domácnosti požiadať o zmenu sadzby skôr, 
pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodá-
vateľ elektriny a príslušný prevádzkovateľ distribuč-
nej sústavy. Za zmenu odberových pomerov sa ne-
považuje sezónne používanie spotrebičov. Sadzba 
sa mení automaticky podľa výšky ročnej spotreby. 
Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie 
nie je možné.

 10. Dodávateľ elektriny je oprávnený doúčtovať spot-
rebu v sadzbe, na ktorej pridelenie spĺňa odberateľ 
elektriny v domácnosti podmienky podľa tohto cen-
níka.

 11. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má dodá-
vateľ elektriny právo doúčtovať spotrebu v sadzbe, 
na ktorej pridelenie spĺňa odberateľ elektriny v do-
mácnosti podmienky podľa tohto rozhodnutia.

 12. V sadzbách sú zahrnuté aj náklady súvisiace s:
  a) uzavretím, ukončením alebo zmenou zmluvy bez 

návštevy odberného miesta,
  b) vykonaním zmeny pri zmene dodávateľa elektri-

ny.

 I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 II. PREHĽAD CIEN SILOVEJ ELEKTRINY NA ROK 2014

Ceny elektriny za dodávku silovej elektriny pre domácnosť na rok 2014

 1. Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 1. januára 
do 31. decembra 2014 pre dodávateľa elektriny BU-
KÓZA ENERGO, a.s., Hencovce (ďalej len „dodávateľ 
elektriny“) za dodávku elektriny odberateľom elektriny 
v domácnostiach, ktorých odberné elektrické zariade-
nie je pripojené do distribučnej sústavy elektriny níz-
keho napätia (s napätím medzi fázami do 1 kV) a ktorí 
nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti 
(t. j. pre domácnosti, chaty, záhrady, garáže a pod.).

 2. Ak cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví, výnos úradu alebo iný všeobecne záväzný 
právny predpis ustanoví ďalšie ceny, tarify alebo dane, 
dodávateľ elektriny ich uplatní od obdobia určenom 
v cenovom rozhodnutí úradu alebo ustanovenom vo 
všeobecne záväznom právnom predpise.

 3. Sadzba je zložená z dvoch častí:
  a) zo stálej mesačnej platby za jedno odberné miesto,
  b) z ceny za 1 kW odobratej elektriny v príslušnom 

pásme.
 4. Dobu platnosti vysokého pásma (VT) a nízkeho pás-

ma (NT) určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej 
sústavy.

 5. Informácie o dobe platnosti VT a NT sú uvedené na 
internetovej stránke príslušného prevádzkovateľa dis-
tribučnej sústavy.

 6. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa 
určí alikvótne podľa počtu dní trvania odberu elektriny. 
Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfak-
turuje 1/365 súčtu dvanástich mesačných platieb.

 7. Odberateľ elektriny v domácnosti má právo zvoliť si 
podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek sadz-
bu, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v tomto 
cenníku. Splnenie podmienok dodávateľ elektriny pri 
uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo 
dodávateľa elektriny, resp. príslušného prevádzkova-
teľa distribučnej sústavy podľa odseku 10 a 11. To ne-
platí pre osobitné prípady odberov, ako sú skupinové 
odbery, napr. garáže, chaty, záhrady, keď je z technic-
kých príčin zriadené len jedno odberné miesto pre viac 
odberateľov elektriny v domácnosti merané len jedným 
meracím zariadením a ako odberateľ elektriny v do-
mácnosti je prihlásená jedna fyzická osoba (okrem od-
berov elektriny slúžiacich na podnikateľskú činnosť). 
V takomto prípade môže byť pridelená iba sadzba DD1 
alebo DD2. V prípade podnikania na odbernom mieste 
odberateľa elektriny v domácnosti je odberateľ elektri-
ny v domácnosti povinný rozdeliť elektroinštaláciu tak, 

Tarifa

Mesačná platba 
za odberné miesto Vysoké pásmo (VT) Nízke pásmo (NT)

bez DPH 
€/mes.

s DPH 
€/mes.

bez DPH 
€/kWh

s DPH 
€/kWh

bez DPH 
€/kWh

s DPH 
€/kWh

DD1 (BEN JEDNOTARIF MINI) 0,6500 0,7800 0,05149 0,06179 - -

DD2 (BEN JEDNOTARIF MAXI) 0,6500 0,7800 0,05149 0,06179 - -

DD3 (BEN DVOJTARIF MINI) 0,6500 0,7800 0,05802 0,06962 0,03421 0,04105

DD4 (BEN DVOJTARIF MAXI) 0,6500 0,7800 0,05802 0,06962 0,03421 0,04105

DD5 (BEN DVOJTARIF EKU) 0,6500 0,7800 0,09039 0,10847 0,04381 0,05257

DD6 (BEN DVOJTARIF TC) 0,6500 0,7800 0,08943 0,10732 0,04765 0,05718

DD7 (BEN DVOJTARIF VIKEND) 0,6500 0,7800 0,07118 0,08542 0,03901 0,04681

DD8 (BEN DVOJTARIF BLOK AKU) 0,6500 0,7800 0,05822 0,06986 0,03277 0,03932

Ceny sú zaokrúhlené na štyri desatinné miesta. Ceny uvedené s DPH 20% sú orientačné.
Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0038/2014/E zo dňa 9. decembra 2013.
Koncové ceny pre jednotlivé sadzby sa skladajú z ceny za dodávku elektriny (stála platba za odberné miesto, cena za 1 kWh odobratej elektriny) 
a z ceny za správne priradenú distribučnú sadzbu (cena za distribúciu, prenos elektriny a ďalšie súvisiace služby).


