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Názov dokumentu: Pripojovacie poplatky pre napäťovú úroveň nn
Rozdeľovník:
Dátum: 1. január 2023
Verzia:

Pripojovacie poplatky pre napäťovú úroveň nn platné  
od 1. 1. 2023

Bratislava 1. január 2023

Tento cenník bol vypracovaný v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0433/2017/E zo dňa 24. 5. 2017 
v znení rozhodnutia č. 0173/2022/E zo dňa 17. 1. 2022. V zmysle § 45j bod (6) Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových 
odvetviach cenník platí do vydania nového cenového rozhodnutia.
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Pre pripojenie odberateľa elektriny do napäťovej úrovne do 1 kV
Cena za 1 A

€ bez DPH
pre amperickú hodnotu hlavného ističa 1-fázového odberu 2,37 
pre amperickú hodnotu hlavného ističa 3-fázového odberu 7,11

Pre pripojenie výrobcu elektriny do napäťovej úrovne do 1 kV
cena za 1 kW MRK

€ bez DPH
pre pripojenie výrobcu elektriny (okrem výrobných zariadení elektriny  
z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou) 10,30

pre pripojenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo 
kombinovanou výrobou 10,30

Ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na obdobie od 1. 1. 2023

Požadovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity 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 regionálnej distribučnej 
sústavy upraví požadovanú hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity 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 cez existujúce odberné miesto (odberné zariadenie) do napäťovej úrovne  do 1 kV
Ceny za pripojenie výrobcu elektriny cez existujúce odberné miesto (odberné zariadenie) do 
napäťovej úrovne do 1 kV podľa § 44 ods. 3 a 4 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  
č. 18/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky 
vykonávania regulovaných činností 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 maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú v zmluve pre existujúce odberné miesto 
(odberné zariadenie) 

cena za 1 kW MRK
€ bez DPH

pre pripojenie výrobcu elektriny (okrem výrobných zariadení elektriny z obnoviteľných zdrojov 
energie alebo kombinovanou výrobou) 5,15

pre pripojenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou 5,15

Ak požadovaná maximálna kapacita pripojenia pre zariadenie na 
výrobu elektriny prekročí doterajšiu maximálnu rezervovanú kapacitu 
dohodnutú v zmluve pre existujúce odberné miesto (odberné 
zariadenie)

cena za 1 kW MRK do hodnoty  
doterajšej MRK pre existujúce odberné  

miesto vrátane
€ bez DPH

cena za 1 kW MRK nad hodnotu 
doterajšej MRK pre existujúce 

odberné miesto
€ bez DPH

pre pripojenie výrobcu elektriny (okrem výrobných zariadení elektriny 
z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou) 5,15 10,30

pre pripojenie výrobcu elektriny  z obnoviteľných zdrojov energie 
alebo kombinovanou výrobou 5,15 10,30
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Cena za pripojenie uplatnená prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy
Cena za pripojenie uplatnená prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy voči 
prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy z dôvodu pripojenia zariadenia na výrobu 
elektriny do miestnej distribučnej sústavy alebo z dôvodu zvýšenia maximálnej rezervovanej 
kapacity zariadenia na výrobu elektriny podľa § 44 ods. 5 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví č. 18/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré 
podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike:

cena za 1 kW MRK
€ bez DPH

pre pripojenie výrobcu elektriny pripojeného do napäťovej úrovne do 1 kV do miestnej 
distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do napäťovej úrovne do 1 kV spoločnosti  
Západoslovenská distribučná, a.s. 

10,30

Pripojovací poplatok s DPH sa vypočíta vynásobením amperickej hodnoty ističa cenou bez DPH a zaokrúhli na 2 desatinné miesta matematicky. 
K tejto hodnote sa pripočíta 20 % DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta matematicky.


