
Sadzba
Mesačná platba OM VT/MWh NT/MWh

€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH 

Green SOC1 1,50 1,80 199,00 238,80 --- ---

CENNÍK ZELENEJ ELEKTRINY PRE SOCIÁLNE PODNIKY
DODÁVKY ELEKTRINY PRE ZRANITEĽNÝCH ODBERATEĽOV ELEKTRINY MIMO DOMÁCNOSTI A OKREM  

ODBERATEĽA ELEKTRINY MIMO DOMÁCNOSTI S CELKOVÝM ROČNÝM ODBEROM ELEKTRINY 
ZA PREDCHÁDZAJÚCI ROK NAJVIAC 30 000 kWh

PLATNÝ OD 1.1.2023

CENA ZA DODÁVKU ZELENEJ ELEKTRINY

Ceny uvedené vyššie predstavujú ceny len za komoditu v MWh. 1 MWh = 1.000 kWh.

green linka:
02/3305 6444

podpora@greenlogy.com
(pracovné dni od 8:00 do 16:00)

Všeobecné informácie
Uvedené ceny sú platné od 01.01.2023 pre všetkých odberateľov pre zraniteľných odberateľov elektriny mimo domácnosti a okrem  

odberateľa elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh. Ostatné služby, ktoré 
nie sú uvedené v tomto cenníku a súvisia s distribúciou a prenosom elektriny budú spoplatňované a fakturované na základe platných cenníkov 

príslušnej PDS a OKTE a.s.

Dodávateľ:
Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

IČO: 53223713, DIČ: 2121307474, IČ DPH: SK 2121307474
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 11025/L

www.greenlogy.com

Sadzba SOC01 je určená pre:

a) 1. Zraniteľným odberateľom elektriny je podľa § 2 písm. k) bodu 5. zákona č. 250/2012 Z. z. a podľa § 3 písm. a) bodu 10.5. zákona 
č. 251/2012 Z. z. odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny 

za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra 
sociálnych služieb alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na prevádzku bytového domu

s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu 
alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu.

b.) Zraniteľným odberateľom elektriny mimo domácností podľa § 2 písm. k) bodu 8. zákona č. 250/2012 Z. z. a podľa § 3 písm. a) bodu 10.8. 
zákona č. 251/2012 Z. z. je skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, 
odoberajúci elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou 

osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.


