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Cenník elektriny 
pre Firmy a organizácie okrem odberateľov elektriny 
v domácnosti a Malých podnikov 
 
Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku sú určené pre odberné miesta odberateľov so 
súhrnnou ročnou spotrebou viac ako 30 000 kWh, ktorému dodáva elektrinu spoločnosť Pow-en a.s. 
na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny. V cenách uvedených v tomto cenníku nie je 
zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebná daň ani iná aplikovateľná daň. Pri fakturácii za 
dodávku elektriny dodávateľ k celkovej fakturovanej sume pripočíta spotrebnú daň, prípadne inú 
aplikovateľnú daň a DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
 
 
   

Produkt FIX Mesačná platba 
za OM 

Cena za dodanú 
elektrinu v JT/VT 

v €/kWh 

Cena za dodanú 
elektrinu v NT 

v €/kWh 

Jednotarif 2,- 0,3500 - 

Dvojtarif 2,- 0,3900 0,2900 

 
 
Cena elektriny nezahŕňa platby za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované platby 
a odvod do Národného jadrového fondu. 

 

 

Platnosť a účinnosť od 01.01.2022 
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