
Rozhodnutie URSO: č. 0279/2017/E

vysoká tarifa nízka tarifa

DD1 54,6196

DD2 57,3161

DD8 60,0127 31,5063

Rozhodnutie URSO: č. 0279/2017/E

vysoká tarifa nízka tarifa

DMP4 53,9274 37,7481

DMP6 52,3865 37,7481

DMP7 60,0909 37,9407

DMP10 41,4462

Ceny za distribúciu elektriny v domácnosti platné od 1.2.2022 do konca 5.regul. obdobia

Rozhodnutie URSO: č. 0144/2022/E

vysoká tarifa nízka tarifa

D1 51,05

D2 13,24

D8 0,65 0,65

Ceny za distribúciu elektriny pre malé podniky platné od 1.2.2022 do konca 5. regul. obdobia

Rozhodnutie URSO: č. 0144/2022/E

za 1 A za 1 kW vysoká tarifa nízka tarifa

C4 0,1620 0,7414 63,01 5,50

C6 0,4159 1,9034 40,92 5,50

C7 0,4161 1,9043 68,42 12,36

C10 0,0614 0,2810 37,38

Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
cenník elektriny dodávateľa univerzálnej služby zverejňovaný podľa  

 § 17 ods. 15 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike

Sadzba
Mesačná platba za Cena za elektrinu

odberné miesto

Sadzba

ceny platné od 1.2. 2022 uvedené v tomto cenníku sú schválené rozhodnutím ÚRSO a sú 

určené pre zraniteľných odberateľov elektriny ktorými sú odberatelia v domácnosti

a malé podniky pripojené do miestnej distribučnej sústavy Kremnická banská spoločnosť 

€ / MWh

Ceny za dodávku elektriny v domácnosti platné od 1.1.2022 dokonca 5. regul. obdobia

6,65

odberné miesto (€/mesiac) € / MWh

1,12

6,31

0,6500

0,6500

0,6500

€ / mesiac

Ceny za dodávku elektriny pre malé podniky platné od 1.1.2022 do konca 5. regul. obdobia

Pevná mesačná platba za Platba za distribúciu v

Sadzba
Mesačná platba za Cena za elektrinu

0,6500

0,6500

0,6500

0,6500

€ / MWh

€ / mesiac

odberné miesto

€ / mesiac

činného výkonu ) sa tarifa za príkon za 1 kW vynásobí dohodnutou RK v kW.

Sadzba
Platba za distribúciu v

* Odberateľ platí len jednu platbu buď v € za kW alebo € za A

V prípade jednofázového odberu elektriny sa tarifa za príkon za 1 Ampér vynásobí

amperickou hodnotou hlavného ističa (pred elektromerom).

V prípade trojfázového odberu elektriny sa tarifa za príkon za 1 Ampér vynásobí

trojnásobkom amperickej hodnoty hlavného ističa (pred elektromerom).

V prípade dohodnutej RK pod úrovňou MRK v kW ( možné len pre odberné miesta

na napäťovej úrovni NN vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového 

Tarifa za príkon v (€)*

Ceny sú uvádzané v EUR/MWh bez DPH,národného jadrového fondu a spotrebnej dane. 

Podrobný prehľad ceny elektriny podľa jednotlivých sadzieb nájdete na www.kb-s.sk.

€ / MWh


