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Vážený zákazník,
Tento cenník dodávateľa elektriny spoločnosti ZSE Energia, a.s. (ďalej aj „dodávateľ elektriny“) 
za dodávku elektriny pre domácnosti je účinný od 14. 12. 2015 (ďalej aj „cenník“). Ceny 
uvedené v tomto cenníku sú stanovené v súlade s platným cenovým rozhodnutím Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví (ďalej aj „úrad“) a platia pre dodávku elektriny pre odberateľov  

 
elektriny v domácnosti, ktorých odber elektriny slúži výlučne pre vlastnú spotrebu odberateľa 
elektriny v jeho domácnosti. Platné Cenové rozhodnutia úradu sú zverejnené na webovom 
sídle úradu na stránke www.urso.gov.sk“ www.urso.gov.sk a na webovom sídle dodávateľa 
elektriny na stránke www.zse.sk.

I. Ceny a podmienky dodávky elektriny

1. DomovMini – DD1 (jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny)

Sadzba dodávky elektriny DomovMini – DD1 môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu 
elektriny do  odberného miesta bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov 
elektriny v domácnosti D1, prípadne iná zodpovedajúca distribučná sadzba pre odberateľov 
elektriny v  domácnosti s  charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky 
elektriny DomovMini – DD1, pokiaľ nebude príslušným prevádzkovateľom distribučnej 
sústavy poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D1.

2. DomovKlasik – DD2 (jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny)

Sadzba dodávky elektriny DomovKlasik – DD2 môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu 
elektriny do  odberného miesta bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov 
elektriny v domácnosti D2, prípadne iná zodpovedajúca distribučná sadzba pre odberateľov 
elektriny v  domácnosti s  charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky 
elektriny DomovKlasik – DD2, pokiaľ nebude príslušným prevádzkovateľom distribučnej 
sústavy poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D2.

3. DomovNočnýPrúd – DD3 (dvojpásmová sadzba)

Sadzba je vhodná pre odberateľov elektriny v  domácnosti, ktorí chcú využiť výhodu 
časového pásma NT. Pásmo NT sa poskytuje minimálne osem hodín denne s  ixne 
určeným časom prevádzky v pásme NT v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, pričom 
blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.
Sadzba dodávky elektriny DomovNočnýPrúd – DD3 môže byť dohodnutá, len ak pre 
distribúciu elektriny do  odberného miesta bude dohodnutá distribučná sadzba pre 
odberateľov elektriny v domácnosti D3, prípadne iná zodpovedajúca distribučná sadzba 
pre odberateľov elektriny v  domácnosti s  charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou 
sadzbe dodávky elektriny DomovNočnýPrúd – DD3, pokiaľ nebude príslušným 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov 
elektriny v domácnosti D3.
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4. DomovAku – DD4 (dvojpásmová sadzba)

Sadzbu možno prideliť pre elektriikované odberné miesto s  pevne inštalovanými 
elektrickými akumulačnými alebo hybridnými spotrebičmi na  vykurovanie a  prípravu 
teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na varenie. Hybridným spotrebičom sa 
rozumie spotrebič, ktorý má akumulačné aj priamovýhrevné bloky, pričom pre obidva 
bloky platí rovnaké časové pásmo VT a pásmo NT.
Pásmo NT sa poskytuje minimálne osem hodín denne s  blokovaním akumulačných 
elektrických spotrebičov v čase pásma VT.
Sadzba dodávky elektriny DomovAku – DD4 môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu 
elektriny do  odberného miesta bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov 
elektriny v domácnosti D4, prípadne iná zodpovedajúca distribučná sadzba pre odberateľov 
elektriny v  domácnosti s  charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky 

elektriny DomovAku – DD4, pokiaľ nebude príslušným prevádzkovateľom distribučnej 
sústavy poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D4.

DomovMini – DD1

Sadzba je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto
[€/mes.] 0,6500 0,7800

b) ceny za elektrinu [€/kWh] 0,0458 0,0550

DomovKlasik – DD2

Sadzba je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto
[€/mes.] 0,6500 0,7800

b) ceny za elektrinu [€/kWh] 0,0448 0,0538

DomovNočnýPrúd – DD3

Sadzba je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto
[€/mes.] 0,6500 0,7800

b) ceny za odobranú elektrinu vo VT [€/kWh] 0,0522 0,0626
c) ceny za odobranú elektrinu v NT [€/kWh] 0,0317 0,0380

DomovAku – DD4

Sadzba je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto
[€/mes.] 0,6500 0,7800

b) ceny za odobranú elektrinu vo VT [€/kWh] 0,0617 0,0740
c) ceny za odobranú elektrinu v NT [€/kWh] 0,0359 0,0431
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5. DomovVykurovanie – DD5 (dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie)

Sadzbu možno prideliť pre elektriikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými 
priamovýhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina 
využíva aj na varenie, so zabezpečením technického blokovania priamovýhrevných častí počas 
pásma VT, pričom pripojenie je na  samostatný elektrický obvod inštalovaný napevno bez 
zásuviek so stýkačom ovládaným spínačom HDO cez oddeľujúce relé, ktorý určí prevádzkovateľ 
distri bučnej sústavy.
Pásmo NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických 
spotrebičov, resp. elektrických spotrebičov na vykurovanie počas pásma VT.
Sadzba dodávky elektriny DomovVykurovanie - DD5 môže byť dohodnutá, len ak pre 
distribúciu elektriny do odberného miesta bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov 
elektriny v  domácnosti D5, prípadne iná zodpovedajúca distribučná sadzba pre odberateľov 

elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny 
DomovVykurovanie - DD5, pokiaľ nebude príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy 
poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D5.

II. Všeobecné podmienky na dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti

a) Sadzby, ceny a podmienky uplatnenia ceny uvedené v tomto cenníku platia od 
účinnosti tohto cenníka do 31. decembra 2016. V prípade zmeny rozhodnutia bude 
dodávateľ elektriny uplatňovať sadzby, ceny alebo podmienky pre odberateľov 
elektriny v domácnosti podľa zmeneného rozhodnutia od obdobia určeného v novom 
rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“).

b) Sadzby a  ceny vrátane podmienok uvedené v  rozhodnutí platia pre dodávku 
elektriny do  odberných miest odberateľov elektriny v  domácnosti (aj pre chaty, 
garáže, záhradky a podobne, ak odber neslúži na podnikateľskú činnosť alebo inú 
činnosť, ktorá nepredstavuje vlastnú spotrebu odberateľa elektriny v domácnosti).

c) Podľa § 45 vyhlášky úradu č. 221/2013Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
v elektroenergetike v  znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 221/2013  
Z. z.”), ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov dodávateľovi elektriny alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy 
preukáže, že užívanie spoločných častí a  spoločných zariadení bytového domu 
je spojené výlučne s  užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných 
častí a  spoločných zariadení iba domácnosťami, distribúcia elektriny a  dodávka 
elektriny do  odberných miest spoločných častí a  spoločných zariadení bytového 
domu sa považuje za  distribúciu elektriny pre domácnosti a  dodávku elektriny 
pre domácnosti. Na  preukázanie skutočnosti podľa § 45 vyhlášky č. 221/2013 Z.z. 
dodávateľovi elektriny sa uplatnia podmienky určené príslušným prevádzkovateľom 
distribučnej sústavy, do  ktorej sú odberné miesta spoločných častí  a  spoločných 
zariadení bytového domu pripojené, a  dodávateľ elektriny bude považovať túto 
skutočnosť za  preukázanú vtedy, ak ju bude považovať za  preukázanú príslušný 
prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Podklady potrebné na preukázanie uvedených 
skutočností predloží odberateľ elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy 
prostredníctvom dodávateľa elektriny spôsobom uvedeným v  prevádzkovom 
poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do  ktorej je príslušné odberné 
miesto pripojené. Ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov 
a  nebytových priestorov príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy 
preukáže skutočnosti podľa § 45 vyhlášky č. 221/2013 Z.z. a príslušný prevádzkovateľ 
distribučnej sústavy odberným miestam spoločných častí a  spoločných zariadení 
bytového domu pridelí príslušnú sadzbu za  distribúciu elektriny pre odberateľov 
elektriny v  domácnosti, má odberateľ elektriny nárok na  pridelenie sadzby 
za  dodávku elektriny pre domácnosti do  týchto odberných miest spoločných častí  
a  spoločných zariadení bytového domu s účinnosťou odo dňa účinnosti priradenia 
príslušnej sadzby za  distribúciu elektriny pre domácnosti príslušným prevádz-
kovateľom distribučnej sústavy uvedeným odberným miestam. V  prípade pre-
ukázania skutočností podľa tohto písmena c) sa sadzba za  dodávku elektriny pre 
domácnosti nebude uplatňovať pre dodávku elektriny do  dotknutých odberných 
miest spoločných častí a  spoločných zariadení bytového domu spätne. Podmienka 
samostatného vstupu z vonkajšieho priestranstva nemusí byť splnená v prípadoch 
samostatných odberných miest bytového domu, ktoré slúžia na  prevádzkovanie 
telekomunikačných zariadení poskytovateľov elektronických komunikačných slu žieb, 
ktoré slúžia na zabezpečenie potrieb užívateľov bytového domu.

d) Zmluvou o dodávke elektriny sa rozumie aj zmluva o združenej dodávke elektriny 

alebo zmluva o dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba.

e) Príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy sa rozumie prevádzkovateľ 
distribučnej sústavy, do ktorej je príslušné odberné miesto pripojené.

f) K cenám za dodávku elektriny pre domácnosti sa dodávateľom elektriny pripočíta 
(i) tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny, tarifa za straty 
pri distribúcii elektriny, odvod  podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/2006 Z. z. 
o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie 
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) 
a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a ostatné 
položky podľa aktuálne platného cenového rozhodnutia úradu, ktorým boli schválené 
alebo určené ceny za  prístup do  distribučnej sústavy a  distribúciu elektriny pre 
príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do  ktorej je prí sluš né odberné 
miesto pripojené, a  (ii) tarifa za  systémové služby a  tarifa za  prevádzkovanie 
systému podľa aktuálne platného cenového rozhodnutia úradu, ktorým bola určená 
alebo schválená tarifa za  prevádzkovanie systému a  tarifa za  systémové služby. 
Uvedené platí v prípade, ak je dodávka elektriny dodávateľom elektriny odberateľovi 
elektriny v  domácnosti združenou dodávkou elektriny, t.j. v  prípade uzatvorenia 
zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny, ktorou sa 
poskytuje univerzálna služba.

g) Ak nie je dodávka elektriny dodávateľom elektriny odberateľovi elektriny 
v domácnosti združenou dodávkou elektriny, pričom odberateľ elektriny v do mác-
nosti si zvolil pre svoje odberné miesto režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku 
a dodávateľ elektriny prevzal za odberné miesto odberateľa elektriny v domácnosti 
zodpovednosť za  odchýlku, k  cenám za  dodávku elektriny pre domácnosti sa 
dodávateľom elektriny pripočíta tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie 
systému podľa aktuálne platného cenového rozhodnutia úradu, ktorým bola určená 
alebo schválená tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby.

h) Odberateľ elektriny v domácnosti si môže podľa svojich odberových pomerov zvoliť 
sadzbu podľa podmienok uvedených v  rozhodnutí, pričom musí spĺňať podmienky 
uvedené v rozhodnutí na pridelenie zvolenej sadzby.

i) Príslušná sadzba sa uplatňuje najmenej jeden rok pre toho istého odberateľa 
elektriny v domácnosti na tom istom odbernom mieste. O zmenu sadzby u toho istého 
odberateľa elektriny v domácnosti v tom istom odbernom mieste možno požiadať 
najskôr po  uplynutí 12 mesiacov od  poslednej zmeny sadzby. V  prípade zmeny 
odberových pomerov odberateľa elektriny v domácnosti počas roka môže odberateľ 
elektriny v  domácnosti požiadať o  zmenu sadzby skôr. Zmenu sadzby posudzuje 
a  povoľuje dodávateľ elektriny. Za  zmenu odberových pomerov sa nepovažuje 
sezónne využívanie spotrebičov. Sadzba sa nikdy nemení automaticky podľa výšky 
ročnej spotreby alebo skutočnej spotreby za príslušné odpočtové obdobie.

j) Dodávateľ elektriny vyhotovuje vyúčtovacie faktúry za dodávku elektriny spravidla 
jedenkrát ročne. Ak odberateľ elektriny neumožní prístup k  určenému meradlu 
na účely odpočtu dodanej elektriny, spotreba elektriny sa vyúčtuje podľa spotreby 

DomovVykurovanie – DD5

Sadzba je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto
[€/mes.] 0,6500 0,7800

b) ceny za odobranú elektrinu vo VT [€/kWh] 0,0690 0,0828
c) ceny za odobranú elektrinu v NT [€/kWh] 0,0406 0,0487



určenej príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy iným spôsobom v súlade 
s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

k) Meranie dodávky elektriny sa vykonáva súvisle počas celého dňa v jednom pásme, 
alebo je rozlíšené na pásmo VT a pásmo NT, ktorých využitie je určené príslušnou 
sadzbou.

l) Sadzba je zložená:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto a
b) z  ceny za  1 kWh odobratej elektriny, ak ide o  jednopásmovú sadzbu a  z  ceny 

za 1 kWh odobratej elektriny v príslušnom pásme (NT a VT), ak ide o dvojpásmovú 
sadzbu

m) Doba trvania (doba platnosti) VT a  NT je určená príslušným prevádzkovateľom 
distribučnej sústavy.

n) V prípade mesačnej platby za jedno odberné miesto sa neucelené časti kalendárnych 
mesiacov fakturujú alikvotne podľa počtu dní v danom fakturačnom období 
s prihliadnutím na celkový počet dní v kalendárnom roku, t.j. 1/365 (v roku 2016 
1/366) dvanásťnásobku mesačnej platby za každý, aj začatý deň dodávky elektriny.

o) Dodávateľ elektriny alebo príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený 

kedykoľvek vykonať kontrolu dodržiavania podmienok pre pridelenie sadzieb 
uvedených v rozhodnutí, ako aj kontrolu splnenia podmienok pre pridelenie sadzby 
dodávky elektriny pre odberateľa elektriny v  domácnosti ustanovených právnymi 
predpismi alebo týmto rozhodnutím. 

p) V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má dodávateľ elektriny právo doúčtovať 
odberateľovi elektriny v  domácnosti spotrebu v  sadzbe, na  ktorú má odberateľ 
elektriny   v domácnosti právo podľa podmienok rozhodnutia.

q) Odpočet určených meradiel sa vykoná na  konci fakturačného obdobia. Pri zmene 
ceny dodávky elektriny na začiatku alebo v priebehu regulačného roka, sa nová cena 
bude uplatňovať od účinnosti takejto zmeny, pričom spotreba elektriny na odbernom 
mieste ku dňu účinnosti zmeny ceny sa určí vykonaním odpočtu určených meradiel 
alebo iným spôsobom určeným príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy 
v  súlade s  prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Ak sa 
spotreba určí iným spôsobom ako fyzickým odpočtom určeného meradla, môže 
odberateľ elektriny v  domácnosti požiadať dodávateľa elektriny o  preverenie jej 
správnosti.

r) V  cenách podľa sadzieb sú zahrnuté aj náklady súvisiace s  uzavretím, ukončením 
alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta a  s  vykonaním zmeny pri 
zmene dodávateľa elektriny.

Vysvetlivky k použitým skratkám: 
VT – časové pásmo vysokej tarify (vysoké pásmo, vyššia cena)
NT – časové pásmo nízkej tarify (nízke pásmo, nižšia cena)

Sadzba DomovMini – DD1 nahrádza sadzby DD1 – D1 a D1. 
Sadzba DomovKlasik – DD2 nahrádza sadzby DD2 – D2 a D2.
Sadzba DomovNočnýPrúd – DD3 nahrádza sadzby DD3 – D duo a D duo.
Sadzba DomovAku – DD4 nahrádza sadzby DD4 – D aku a D aku.
Sadzba DomovVykurovanie – DD5 nahrádza sadzby DD5 – D11 a D11.
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