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Cenník elektriny pre odberateľov elektriny kategórie C spoločnosti Železnice
Slovenskej republiky, Bratislava
je platný pre odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy prevádzkovateľa
distribučnej sústavy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, 813 61
Bratislava na území pôsobnosti Regionálnych stredísk Železničnej energetiky
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1. Uvedené ceny platia pre dodávku elektriny oprávneným odberateľom kategórie C odberatelia pripojení na sieť nízkeho napätia 0,4 kV (NN). Je určený odberateľom okrem
domácností.
2. Ceny uvedené v tomto cenníku sú ceny bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ceny
nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorej výška 0,00132 €/kWh je platná, a ktorá bude fakturovaná
podľa platných právnych predpisov.
3. Uvedené sadzby platia pre každé jedno odberné miesto samostatne, pokiaľ sa dodávateľ
a odberateľ nedohodnú inak.
4. Za jedno samostatné odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného
odberateľa na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny, a ktorého
odber je spravidla meraný jednou meracou súpravou. V prípade, že súvislosť pozemku je
prerušená verejnou komunikáciou, musí byť naviac splnená podmienka technologickej
nadväznosti.
5. Výnimka z cenníka kategórie C: V prípadoch samostatne meraných odberov právnických
osôb alebo fyzických osôb meracím zariadením, keď sú náklady za odber elektriny
odberateľom rozpočítavané priamo na jednotlivých užívateľov - domácnosti, uplatňuje sa
na základe písomnej žiadosti odberateľa sadzba pre domácnosti. Podmienkou uplatnenia
sadzby pre domácnosti je skutočnosť, že v písomnej žiadosti odberateľ výslovne uvedie, že
náklady na odber elektriny sú priamo preúčtované na jednotlivé domácnosti.
6. Pre meranie a účtovanie odberu elektriny (kWh) sa rozlišujú tieto tarifné časové pásma:
a) pásma platnosti vysokej tarify (VT) v dňoch pondelok až nedeľa,
b) pásma platnosti nízkej tarify (NT) v dňoch pondelok až nedeľa.
7. SADZBY:
a) Sadzba CZ BA – jednotarifná sadzba pre odberné miesta elektriny. Krátkodobé odbery,
napríklad stavebné odbery, cirkusy, zábavné podniky a výstavy, sú z tarifného hľadiska
považované za odbery kategórie C a účtujú sa vždy podľa sadzby CZ BA,

b) Sadzba CZN BA - dvojtarifná sadzba pre odberné miesta so samostatne meraným
odberom elektriny v pásmach nízkeho zaťaženia elektrizačnej sústavy,
c) Sadzba CZ111 BA - dvojtarifná sadzba pre plne elektrifikované odberné miesta
s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním.
Od 1. januára 2012 zaniká na základe Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
členenie na tzv. malé a veľké podniky. Zákazníkom, ktorí patrili ku 31. decembru 2011
do kategórie tzv. malých podnikov, boli produkty na rok 2012 priradené nasledovne:
Tabuľka zmien sadzieb ŽSR – RSŽE Bratislava: rok 2011 – rok 2012 (prevodná tabuľka)
sadzba v roku 2011

sadzba v roku 2012

DMP1 ŽSR

CZ BA

DMP4 ŽSR

CZN BA

DMP7 ŽSR

CZ111 BA

Jednotarifná sadzba:
sadzba

CZ BA

mesačná platba za jedno OM

3,00 EUR

za elektrinu

0,0850 €/kWh

+ tarify podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2012/E (distribúcia elektriny vrátane strát a prenosu,
systémové služby, prevádzkovanie systému)

Dvojtarifné sadzby:
Sadzby

CZ111 BA

CZN BA

mesačná platba za jedno OM

3,00 EUR

3,00 EUR

VT za elektrinu

0,0970 €/kWh

0,0870 €/kWh

NT za elektrinu

0,0740 €/kWh

0,0620 €/kWh

+ tarify podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2012/E (distribúcia elektriny vrátane strát a prenosu,
systémové služby, prevádzkovanie systému)

Uvedené ceny sú ceny bez DPH a nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorej výška je 0,00132 €/kWh,
a bez odvodu Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, ktoré budú fakturované podľa
platných právnych predpisov.
8. Podmienky pre sadzby CZN BA:
a) Nízku tarifu poskytuje dodávateľ denne v celkovej dĺžke 8 hodín spravidla od 22.00 h.
do 6.00 h.
b) Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov
a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. Ak poskytnutá nízka tarifa je

v priebehu dňa rozdelená do viacerých časových úsekov, nesmie byť žiadny z nich kratší
ako jedna hodina.
c) V priebehu dňa môže dodávateľ dobu platnosti nízkej tarify operatívne meniť.
d) Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných
spotrebičov v dobách vysokej tarify.
9. Podmienky pre sadzbu CZ111 BA:
a) Sadzbu je možné priznať výlučne pre plne elektrifikované odberné miesto s pevne
inštalovanými elektrickými priamo výhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu
teplej úžitkovej vody, so zabezpečením technického blokovania priamo výhrevných častí
v čase platnosti pásma VT, pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod
inštalovaný napevno bez zásuviek so stykačom ovládaným tarifným spínačom cez
oddeľujúce relé, ktorý určí dodávateľ.
b) Sadzbu nie je možné priznať v prípade, že odberné miesto používa ktorýkoľvek iný druh
média pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Podmienkou uplatnenia tejto
sadzby je podiel inštalovaného príkonu v priamo výhrevnom vykurovaní, príprave teplej
úžitkovej vody a klimatizácii vo výške minimálne 60 % celkového inštalovaného príkonu,
pričom pri tepelnom čerpadle sa započíta trojnásobný inštalovaný príkon.
c) Pásmo NT sa poskytuje denne v celkovej dĺžke 20 hodín, pričom dodávateľ určí časový
úsek VT podľa nasledovných zásad:
 maximálne 4 hodiny, pričom dodávateľ operatívne riadi časové úseky počas dňa tak,
aby ani jeden časový úsek VT nebol dlhší ako 2 hodiny,
 časový úsek NT nesmie byť kratší ako 1 hodina,
 časový úsek týchto pásiem nemusí byť rovnaký pre všetkých odberateľov a
jednotlivé dni, dodávateľ nie je povinný zmenu časového úseku oznámiť.
d) Blokovanie priamo výhrevných elektrických spotrebičov sa vykonáva:
 v pásme vysokej tarify,
 v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, v maximálnej dĺžke
2 hodiny
denne s tým, že vypnutie nie je dlhšie ako 1 hodina a prestávka medzi vypnutím
nie je kratšia ako 1 hodina.
e) Blokovanie akumulačných ohrievačov vody sa vykonáva:
 v pásme vysokej tarify,
 v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, minimálne 8 hodín maximálne 12
hodín denne.
10. ŽSR budú pre jednotlivé skupiny odberateľov fakturovať tieto nasledovné tarify
(v súlade s rozhodnutím ÚRSO č.0068/2012/E):
a) Tarifa za distribúciu elektriny bez strát elektriny:
59,8619 €/ MWh ( t.j. 0,0598619 €/kWh)
a) Tarifa za straty pri distribúcii elektriny
10,3361 €/ MWh (t.j.0,0103361 €/kWh)
b) Tarifa za systémové služby pre koncových odberateľov elektriny:
7,3300 €/MWh (t.j. 0,00733 €/kWh)
c) Tarifa za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny:
15,7000 €/MWh (t.j. 0,01570 €/kWh).
Cenník platný od 1. januára 2012

Cenník elektriny pre odberateľov elektriny kategórie C spoločnosti Železnice
Slovenskej republiky
je platný pre odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy prevádzkovateľa
distribučnej sústavy Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava na
území pôsobnosti Regionálnych stredísk Železničnej energetiky
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1. Uvedené ceny platia pre dodávku elektriny oprávneným odberateľom kategórie
C- odberatelia pripojení na sieť nízkeho napätia 0,4 kV (NN). Je určený odberateľom okrem
domácností.
2. Uvedené sadzby platia pre každé jedno odberné miesto samostatne, pokiaľ sa dodávateľ a
odberateľ nedohodnú inak.
3. Za jedno samostatné odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného
odberateľa na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny, a ktorého
odber je spravidla meraný jednou meracou súpravou. V prípade, že súvislosť pozemku je
prerušená verejnou komunikáciou, musí byť naviac splnená podmienka technologickej
nadväznosti.
4. O zmenu sadzby je možné požiadať po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny, pokiaľ sa
dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak.
5. Pre meranie a účtovanie odberu elektriny (kWh) sa rozlišujú tieto tarifné časové pásma:
a) pásma platnosti vysokej tarify (VT) v dňoch pondelok až nedeľa,
b) pásma platnosti nízkej tarify (NT) v dňoch pondelok až nedeľa.
6. Pre rok 2012 sú pre odberateľov kategórie C stanovené tieto sadzby:
 Sadzba CZ1 ZA – jednotarifná sadzba. Výnimka zo sadzby CZ1 ZA: V prípadoch
samostatne meraných odberov právnických osôb alebo fyzických osôb meracím
zariadením, keď sú náklady za odber elektriny odberateľom rozpočítavané priamo
na jednotlivých užívateľov - domácnosti, uplatňuje sa na základe písomnej žiadosti
odberateľa sadzba pre domácnosti. Podmienkou uplatnenia sadzby pre domácnosti je
skutočnosť, že v písomnej žiadosti odberateľ výslovne uvedie, že náklady na odber
elektriny sú priamo preúčtované na jednotlivé domácnosti.
 Sadzba CZ1 ZA M – jednotarifná sadzba s veľmi malým odberom elektriny.
 Sadzba CZ1N ZA - dvojtarifná sadzba so samostatne meraným odberom elektriny
v pásmach nízkeho zaťaženia elektrizačnej sústavy.
 Sadzba CZ1N ZA M - dvojtarifná sadzba s veľmi malým odberom elektriny
a so samostatne meraným odberom elektriny v pásmach nízkeho zaťaženia
elektrizačnej sústavy.
 Sadzba CZ11 ZA - dvojtarifná sadzba pre plne elektrifikované odberné miesta
s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním.



Krátkodobé odbery, napríklad stavebné odbery, cirkusy, zábavné podniky a výstavy, sú
z tarifného hľadiska považované za odbery kategórie C a účtujú sa vždy podľa sadzby
CZ1 ZA.

Od 1. januára 2012 zaniká na základe Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví členenie
na tzv. malé a veľké podniky. Zákazníkom, ktorí patrili ku 31. decembru 2011 do kategórie tzv.
malých podnikov, boli produkty na rok 2012 priradené nasledovne:
Tabuľka zmien sadzieb ŽSR – RSŽE Žilina: rok 2011 – rok 2012 (prevodná tabuľka)
sadzba v roku 2011

sadzba v roku 2012

DMP1 ŽSR

CZ1 ZA M

DMP4 ŽSR

CZ1N ZA M

DMP7 ŽSR

CZ11 ZA

Prehľad jednotlivých sadzieb :
Sadzby

CZ1 ZA

CZ1N ZA

CZ11 ZA

mesačná platba za jedno OM

8,00 EUR

8,00 EUR

8,00 EUR

0,0890 €/kWh

0,0900 €/kWh

0,0590 €/kWh

0,0740 €/kWh

VT za elektrinu

0,0835 €/kWh

NT za elektrinu

+ tarify podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2012/E (distribúcia elektriny, straty pri distribúcii, systémové
služby, prevádzkovanie systému)
Sadzby

CZ1 ZA M

CZ1N ZA M

mesačná platba za jedno OM

2,50 EUR

2,50 EUR

VT za elektrinu
NT za elektrinu

0,0875 €/kWh

0,0915 €/kWh
0,0620 €/kWh

+ tarify podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2012/E (distribúcia elektriny, straty pri distribúcii, systémové
služby, prevádzkovanie systému)

Uvedené ceny sú ceny bez DPH a nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorej výška je 0,00132 €/kWh,
a bez odvodu Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadom, ktoré budú fakturované podľa
platných právnych predpisov.
7. Podmienky pre sadzby CZ1N ZA:
a) Nízku tarifu poskytuje dodávateľ denne v celkovej dĺžke 8 hodín spravidla od 22 hod.
do 6 hod.
b) Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov
a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. Ak poskytnutá nízka tarifa je
v priebehu dňa rozdelená do viacerých časových úsekov, nesmie byť žiadny z nich
kratší ako jedna hodina.
c) V priebehu dňa môže dodávateľ dobu platnosti nízkej tarify operatívne meniť.

d) Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných
spotrebičov v dobách vysokej tarify.
8. Podmienky pre sadzbu CZ11 ZA:
a) Sadzbu je možné priznať výlučne pre plne elektrifikované odberné miesto s pevne
inštalovanými elektrickými priamo výhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu
teplej úžitkovej vody, so zabezpečením technického blokovania priamo výhrevných
častí v čase platnosti pásma VT, pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod
inštalovaný napevno bez zásuviek so stykačom ovládaným tarifným spínačom
cez oddeľujúce relé, ktorý určí dodávateľ.
b) Sadzbu nie je možné priznať v prípade, že odberné miesto používa ktorýkoľvek iný druh
média pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Podmienkou uplatnenia tejto
sadzby je podiel inštalovaného príkonu v priamo výhrevnom vykurovaní, príprave
teplej úžitkovej vody a klimatizácii vo výške minimálne 60 % celkového inštalovaného
príkonu, pričom pri tepelnom čerpadle sa započíta trojnásobný inštalovaný príkon.
c) Pásmo NT sa poskytuje denne v celkovej dĺžke minimálne 20 hodín, pričom dodávateľ
určí časový úsek VT podľa nasledovných zásad:
 maximálne 4 hodiny, pričom dodávateľ operatívne riadi časové úseky počas dňa tak,
aby ani jeden časový úsek VT nebol dlhší ako 2 hodiny,
 časový úsek NT nesmie byť kratší ako 1 hodina,
 časový úsek týchto pásiem nemusí byť rovnaký pre všetkých odberateľov
a jednotlivé dni, dodávateľ nie je povinný zmenu časového úseku oznámiť.
d) Blokovanie priamo výhrevných elektrických spotrebičov sa vykonáva:
 v pásme vysokej tarify,
 v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, v maximálnej dĺžke 2 hodiny denne
s tým, že vypnutie nie je dlhšie ako 1 hodina a prestávka medzi vypnutím nie je
kratšia ako 1 hodina.
e) Blokovanie akumulačných ohrievačov vody sa vykonáva:
 v pásme vysokej tarify,
 v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, minimálne 8 hodín maximálne
12 hodín denne.
9. ŽSR budú pre jednotlivé skupiny odberateľov fakturovať tieto nasledovné tarify ( v súlade
s rozhodnutím ÚRSO č.0068/2012/E):
a) Tarifa za distribúciu elektriny 59,8619 €/MWh (t.j. 0,0598619 €/kWh).
b) Tarifa za straty pri distribúcii 10,3361 €/MWh (t.j. 0,0103361 €/kWh).
c) Tarifa za systémové služby pre koncových odberateľov elektriny 7,3300 €/MWh
(t.j. 0,00733 €/kWh).
d) Tarifa za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny 15,7000
€/MWh (t.j. 0,01570 €//kWh).
Cenník platný od 1. januára 2012

Cenník elektriny pre odberateľov elektriny kategórie C spoločnosti Železnice
Slovenskej republiky
je platný pre odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy prevádzkovateľa
distribučnej sústavy Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava na
území pôsobnosti Regionálnych stredísk Železničnej energetiky
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1. Uvedené ceny platia pre dodávku elektriny oprávneným odberateľom kategórie
C- odberatelia pripojení na sieť nízkeho napätia 0,4 kV (NN). Je určený odberateľom okrem
domácností.
2. Ceny uvedené v tomto cenníku sú ceny bez dane z pridanej hodnoty.
3. Uvedené sadzby platia pre každé jedno odberné miesto samostatne, pokiaľ sa dodávateľ a
odberateľ nedohodnú inak.
4. Za jedno samostatné odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného
odberateľa na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny, a ktorého
odber je spravidla meraný jednou meracou súpravou. V prípade, že súvislosť pozemku je
prerušená verejnou komunikáciou, musí byť naviac splnená podmienka technologickej
nadväznosti.
5. O zmenu sadzby je možné požiadať po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny, pokiaľ sa
dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak.
6. Pre meranie a účtovanie odberu elektriny (kWh) sa rozlišujú tieto tarifné časové pásma:
c) pásma platnosti vysokej tarify (VT) v dňoch pondelok až nedeľa,
d) pásma platnosti nízkej tarify (NT) v dňoch pondelok až nedeľa.
7. Pre rok 2012 sú pre odberateľov kategórie C stanovené tieto sadzby:
 Sadzba CZ1 KE – jednotarifná sadzba. Výnimka zo sadzby CZ1 KE: V prípadoch
samostatne meraných odberov právnických osôb alebo fyzických osôb meracím
zariadením, keď sú náklady za odber elektriny odberateľom rozpočítavané priamo na
jednotlivých užívateľov - domácnosti, uplatňuje sa na základe písomnej žiadosti
odberateľa sadzba pre domácnosti. Podmienkou uplatnenia sadzby pre domácnosti je
skutočnosť, že v písomnej žiadosti odberateľ výslovne uvedie, že náklady na odber
elektriny sú priamo preúčtované na jednotlivé domácnosti.
 Sadzba CZ1 KE M – jednotarifná sadzba s veľmi malým odberom elektriny.
 Sadzba CZ1N KE - dvojtarifná sadzba so samostatne meraným odberom elektriny
v pásmach nízkeho zaťaženia elektrizačnej sústavy.
 Sadzba CZ1N KE M - dvojtarifná sadzba s veľmi malým odberom elektriny a so
samostatne meraným odberom elektriny v pásmach nízkeho zaťaženia elektrizačnej
sústavy.
 Sadzba CZ11 KE - dvojtarifná sadzba pre plne elektrifikované odberné miesta
s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním.



Krátkodobé odbery, napríklad stavebné odbery, cirkusy, zábavné podniky a výstavy, sú
z tarifného hľadiska považované za odbery kategórie C a účtujú sa vždy podľa sadzby
CZ1 ZKE.

Od 1. januára 2012 zaniká na základe Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví členenie
na tzv. malé a veľké podniky. Zákazníkom, ktorí patrili ku 31. decembru 2011 do kategórie tzv.
malých podnikov, boli produkty na rok 2012 priradené nasledovne:
Tabuľka zmien sadzieb ŽSR – RSŽE Košice: rok 2011 – rok 2012 (prevodná tabuľka)
sadzba v roku 2011

sadzba v roku 2012

DMP1 ŽSR

CZ1 KE M

DMP4 ŽSR

CZ1N KE M

DMP7 ŽSR

CZ11 KE

Prehľad jednotlivých sadzieb :
Sadzby

CZ1 KE

CZ1N KE

CZ11 KE

mesačná platba za jedno OM

8,00 EUR

8,00 EUR

8,00 EUR

0,0890 €/kWh

0,0900 €/kWh

0,0590 €/kWh

0,0740 €/kWh

VT za elektrinu

0,0835 €/kWh

NT za elektrinu

+ tarify podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2012/E (distribúcia elektriny, straty pri distribúcii, systémové
služby, prevádzkovanie systému)
Sadzby

CZ1 KE M

CZ1N KE M

mesačná platba za jedno OM

2,50 EUR

2,50 EUR

VT za elektrinu
NT za elektrinu

0,0875 €/kWh

0,0915 €/kWh
0,0620 €/kWh

+ tarify podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2012/E (distribúcia elektriny, straty pri distribúcii, systémové
služby, prevádzkovanie systému)

Uvedené ceny sú ceny bez DPH a nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorej výška je 0,00132 €/kWh,
a bez odvodu Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadom, ktoré budú fakturované podľa
platných právnych predpisov.
8. Podmienky pre sadzby CZ1N KE:
a) Nízku tarifu poskytuje dodávateľ denne v celkovej dĺžke 8 hodín spravidla od 22 hod.
do 6 hod.
b) Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov
a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. Ak poskytnutá nízka tarifa je
v priebehu dňa rozdelená do viacerých časových úsekov, nesmie byť žiadny z nich
kratší ako jedna hodina.
c) V priebehu dňa môže dodávateľ dobu platnosti nízkej tarify operatívne meniť.

d) Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných
spotrebičov v dobách vysokej tarify.
9.

Podmienky pre sadzbu CZ11 KE:
a) Sadzbu je možné priznať výlučne pre plne elektrifikované odberné miesto s pevne
inštalovanými elektrickými priamo výhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu
teplej úžitkovej vody, so zabezpečením technického blokovania priamo výhrevných
častí v čase platnosti pásma VT, pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod
inštalovaný napevno bez zásuviek so stykačom ovládaným tarifným spínačom cez
oddeľujúce relé, ktorý určí dodávateľ.
b) Sadzbu nie je možné priznať v prípade, že odberné miesto používa ktorýkoľvek iný druh
média pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Podmienkou uplatnenia tejto
sadzby je podiel inštalovaného príkonu v priamo výhrevnom vykurovaní, príprave
teplej úžitkovej vody a klimatizácii vo výške minimálne 60 % celkového inštalovaného
príkonu, pričom pri tepelnom čerpadle sa započíta trojnásobný inštalovaný príkon.
c) Pásmo NT sa poskytuje denne v celkovej dĺžke minimálne 20 hodín, pričom dodávateľ
určí časový úsek VT podľa nasledovných zásad:
 maximálne 4 hodiny, pričom dodávateľ operatívne riadi časové úseky počas dňa tak,
aby ani jeden časový úsek VT nebol dlhší ako 2 hodiny,
 časový úsek NT nesmie byť kratší ako 1 hodina,
 časový úsek týchto pásiem nemusí byť rovnaký pre všetkých odberateľov
a jednotlivé dni, dodávateľ nie je povinný zmenu časového úseku oznámiť.
d) Blokovanie priamo výhrevných elektrických spotrebičov sa vykonáva:
 v pásme vysokej tarify,
 v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, v maximálnej dĺžke 2 hodiny denne
s tým, že vypnutie nie je dlhšie ako 1 hodina a prestávka medzi vypnutím nie je
kratšia ako 1 hodina.
e) Blokovanie akumulačných ohrievačov vody sa vykonáva:
 v pásme vysokej tarify,
 v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, minimálne 8 hodín maximálne
12 hodín denne.

10. ŽSR budú pre jednotlivé skupiny odberateľov fakturovať tieto nasledovné tarify ( v súlade
s rozhodnutím ÚRSO č.0068/2012/E):
1. Tarifa za distribúciu elektriny 59,8619 €/MWh (t.j. 0,0598619 €/kWh)
2. Tarifa za straty pri distribúcii 10,3361 €/MWh (t.j. 0,0103361 €/kWh)
3. Tarifa za systémové služby pre koncových odberateľov elektriny 7,3300 €/MWh
(t.j. 0,00733 €/kWh)
4. Tarifa za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny 15,7000
€/MWh (t.j. 0,01570 €//kWh).

Cenník platný od 1. januára 2012

