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Vážený zákazník,
tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s. (ďalej len „dodávateľ 
plynu“) za dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti (ďalej len „cenník“) bol 
vypracovaný podľa Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) 
číslo: 0004/2015/P zo dňa 1.12.2014 (ďalej len „rozhodnutie“). Rozhodnutie je zverejnené 
na webovom sídle úradu na stránke www.urso.gov.sk a na webovom sídle dodávateľa 
plynu na stránke www.zse.sk. Pokiaľ sa dodávateľ plynu a odberateľ plynu v domácnosti  

 
nedohodli alebo nedohodnú inak, ceny uvedené v tomto cenníku platia pre odberateľov 
plynu v domácnosti, ktorí po 5. 9. 2015 uzatvorili s dodávateľom plynu zmluvu o dodávke 
plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu neurčitú a pre odberateľov plynu 
v domácnosti, ktorým uplynula doba poskytovania produktu dodávateľa plynu Ponuka 
Plyn so zárukou, ktorá bola medzi odberateľom plynu v domácnosti a dodávateľom plynu 
dojednaná po 5. 9. 2015.

I. Ceny za dodávku plynu pre domácnosti a podmienky dodávky plynu

1. D1 (DomovMiniPlyn)

Tarifa dodávky plynu D1 (DomovMiniPlyn) je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber 
plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 do 2 110 kWh 
vrátane (približne od 0 vrátane do 200 m3 vrátane). 

2. D2 (DomovMediumPlyn)

Tarifa dodávky plynu D2 (DomovMediumPlyn) je vhodná pre odberné miesta, ktorých 
odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 2 110 kWh  
do 17 935 kWh vrátane (približne nad 200 do 1 700 m3 vrátane). 

3. D3 (DomovMaxiPlyn)

4. D4 (DomovKompletPlyn)

Tarifa dodávky plynu D3 (DomovMaxiPlyn) je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber 
plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 17 935 kWh 
do 68 575 kWh vrátane (približne nad 1 700 do 6 500 m3 vrátane).

Tarifa dodávky plynu D4 (DomovKompletPlyn) je vhodná pre odberné miesta, ktorých 
odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 68 575 kWh  
do 633 000 kWh vrátane (približne nad 6 500 do 60 000 m3 vrátane).
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II. Podmienky uplatnenia cien za dodávku plynu pre domácnosti podľa tohto cenníka

1. Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto podmienky určujú uplatnenie cien za dodavku plynu pre zraniteľných 

odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti podľa deinície uvedenej v 
bode 1.2 a úvodnej časti tohto cenníka, a to s účinnosťou od 12. 9. 2015.

1.2 Pre potreby priznania cien je odberateľom plynu v  domácnosti fyzická osoba 
odoberajúca plyn na základe zmluvy o dodávke plynu (ďalej len „zmluva“), prípadne 
na základe prihlášky k odberu plynu pre svoju vlastnú spotrebu v domácnosti, nie 
však na  podnikateľské účely, s  odberateľom zvoleným a  dohodnutým druhom 
tarify D1 (DomovMiniPlyn), D2 (DomovMediumPlyn), D3 (DomovMaxiPlyn) alebo 
D4 (DomovKompletPlyn) na  jednotlivom odber nom mieste. Dodávkou plynu pre 
domácnosti nie sú odbery plynu určené na výrobu tepla a ohrev vody zo spoločného 
tepelného zdroja bytového domu.

1.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú obchodné podmienky poskytovania univerzálnej 
služby pre odberateľov plynu kategórie domácnosť a príslušný cenník za dodavku 
plynu pre odberateľov kategórie domácnosť, vydávané dodávateľom plynu a platne 
v čase dodavky, zverejnene na webovom sídle dodávateľa www.zse.sk.

1.4 Prevádzkovateľom distribučnej siete (ďalej len „PDS“) je plynárenský podnik, 
do ktorého distribučnej siete je pripojené odberné miesto odberateľa plynu, resp. 
cez ktorého distribučnú sieť sa realizuje dodávka plynu do  odberného miesta 
odberateľa plynu. 

1.5 Odberným miestom odberateľa plynu v  domácnosti je miesto odberu plynu 
vybavené určeným meradlom. V  prípade pochybností určí odberné miesto PDS, 
do ktorého siete je odberné miesto odberateľa pripojené. 

1.6 Ceny uvedené v tomto cenníku a podmienky ich uplatnenia platia pre všetkých 

D1 (DomovMiniPlyn)

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixnej mesačnej sadzby za jedno odberné miesto 
[€/mesiac] 1,76 2,11

Sadzby za odobratý plyn [€/kWh] 0,05159 0,06191

D2 (DomovMediumPlyn)

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixnej mesačnej sadzby za jedno odberné miesto 
[€/mesiac] 4,15 4,98

Sadzby za odobratý plyn [€/kWh] 0,03789 0,04547

D3 (DomovMaxiPlyn)

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixnej mesačnej sadzby za jedno odberné miesto 
[€/mesiac] 6,46 7,75

Sadzby za odobratý plyn [€/kWh] 0,03629 0,04355

D4 (DomovKompletPlyn)

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixnej mesačnej sadzby za jedno odberné miesto 
[€/mesiac] 29,94 35,93

Sadzby za odobratý plyn [€/kWh] 0,04749 0,05699
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odberateľov plynu v domácnosti podľa deinície uvedenej v bode 1.2 a úvodnej 
časti tohto cenníka, osobitne pre každé odberné miesto, do ktorého dodáva plyn 
ZSE Energia, a.s. (ďalej len „dodávateľ plynu“) na území Slovenskej republiky.

1.7 Prevádzkový poriadok PDS je dokument, vydaný PDS a  schválený Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), podľa ktorého sa riadi zabezpečenie 
distribúcie plynu a  súvisiacich služieb do  odberného miesta odberateľa plynu. 
Prevádzkový poriadok je zverejnený na webovom sídle PDS.

1.8 Pre účely týchto podmienok je pojem druh tarify použitý ako označenie zloženej 
ceny, t.j. D1 (DomovMiniPlyn) až D4 (DomovKompletPlyn), ktorý je zvolený 
odberateľom plynu a akceptovaný dodávateľom plynu.

1.9 Dodávateľ plynu poskytuje odberateľom plynu na  základe zmluvy univerzálnu 
službu, ktorá zahŕňa súčasne distribúciu plynu a  dodávku plynu a  prevzatie 
zodpovednosti za odchýlku, v ustanovenej kvalite podľa § 22 zákona č. 250/2012 Z. 
z. o regulácii v sieťových odvetviach.

1.10 Odpočtové obdobie je obdobie od  vykonania jedného odpočtu odberu plynu 
po  nasledujúci odpočet. Odpočet odberu plynu vykonáva PDS minimálne 
v intervaloch stanovených v prevádzkovom poriadku PDS.

1.11 Fakturačné obdobie je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu plynu. 
Fakturačné obdobie sa nemusí zhodovať s odpočtovým obdobím a môže pozostávať 
z  viacerých odpočtových období. Vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ 
plynu najmenej jedenkrát ročne.

2. Obchodná jednotka
Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo 
plynu zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením. 
Základom pre účtovanie dodávky plynu je dodané množstvo energie v plyne, ktoré sa 
vypočíta ako súčin objemu plynu vyjadreného v m3 pri teplote 15 °C, absolútnom tlaku 
101,325 kPa, relatívnej vlhkosti  = 0 (tzv. suchý plyn) a priemernej hodnoty spaľovacieho 
tepla objemového v  kWh/m3 podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky č. 269/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o  zásadách prepočtu 
objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie 
objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového. 

3. Druhy taríf
Pre účely ocenenia odberu plynu odberateľom plynu na  základe tohto cenníka sa 
uplatňujú nasledovné druhy taríf:
druh tarify D1 (DomovMiniPlyn) – je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber 
plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 do 2 110 kWh 
vrátane (približne od 0 vrátane do 200 m3 vrátane),
druh tarify D2 (DomovMediumPlyn) – je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber 
plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 2 110 kWh 
do 17 935 kWh vrátane (približne nad 200 do 1 700 m3 vrátane),
druh tarify D3 (DomovMaxiPlyn) – je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber 
plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 17 935 kWh 
do 68 575 kWh vrátane (približne nad 1 700 do 6 500 m3 vrátane);
druh tarify D4 (DomovKompletPlyn) – je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber 
plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 68 575 kWh 
do 633 000 kWh vrátane (približne nad 6 500 do 60 000 m3 vrátane).

4. Pravidlá pre určenie druhu tarify
4.1 Odberateľ plynu si zvolí a s dodávateľom plynu dohodne pre každé svoje odberné 

miesto druh tarify, a  to podľa príslušných odberových pomerov, resp. objemu 
spotreby plynu. Odberateľ nie je oprávnený si zvoliť taký druh tarify, ktorý zjavne 
nezodpovedá predpokladanému množstvu spotreby plynu pre dotknuté odberné 
miesto. Sadzbami podľa odberateľom zvoleného a  s  dodávateľom dohodnutého 
druhu tarify bude ocenený odber plynu v tomto odbernom mieste, ak sa odberateľ 
plynu s  dodávateľom plynu nedohodnú inak. Ak medzi dodávateľom plynu 
a odberateľom plynu došlo k dohode o druhu tarify v období pred nadobudnutím 
platnosti tohto cenníka, dodávateľ plynu ocení odber plynu odberateľa plynu 
sadzbami podľa odberateľom zvoleného a dohodnutého druhu tarify aj v období 
platnosti tohto cenníka. 

4.2 Druh tarify určený podľa bodu 4.1 tohto cenníka platí počas účinnosti zmluvy pre 
dané odberné miesto, ak nedôjde k zmene druhu tarify zo strany odberateľa alebo 
dodávateľa v zmysle tohto cenníka. 

4.3 Zmenu druhu tarify je odberateľ plynu oprávnený uskutočniť štandardne najskôr 

po uplynutí dvanástich mesiacov od určenia tarify podľa bodu 4.1 tohto cenníka 
alebo od poslednej zmeny druhu tarify, pričom zmena tarify je možná len k termínu, 
kedy dodávateľ plynu môže uzatvoriť v  zmysle platných právnych predpisov pre 
príslušné odberné miesto novú zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii 
plynu, pričom zmena druhu tarify počas účinnosti zmluvy o prístupe do distribučnej 
siete a distribúcii plynu je možná iba smerom nahor. Odberateľ plynu žiada o zmenu 
druhu tarify písomne, a  to vyplnením žiadosti o  zmenu zmluvných podmienok 
a  jej doručením dodávateľovi plynu. V  žiadosti odberateľ plynu uvedie aj stav 
určeného meradla ku dňu jej podania. Zmena druhu tarify podlieha schváleniu 
zo strany dodávateľa plynu. V prípade, že v  zmysle platných právnych predpisov 
nebude možná zmena tarify k požadovanému termínu, dodávateľ plynu oznámi 
odberateľovi najbližší možný termín zmeny druhu tarify. V prípade, že odberateľ 
plynu súhlasí s  návrhom na  zmenu druhu tarify v  zmysle pred chádzajúcej vety, 
musí dodávateľovi takýto súhlas doručiť, a  to najneskôr 15 dní pred termínom 
zmeny druhu tarify. Sadzbami podľa zmeneného druhu tarify ocení dodávateľ 
plynu budúci odber odberateľa plynu od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca po doručení riadne vyplnenej žiadosti o zmenu druhu tarify dodávateľovi.

4.4 V  prípade zmeny odberových pomerov na  odbernom mieste (zmena počtu 
a  výkonu spotrebičov, resp. ich rekonštrukcia) môže odberateľ plynu požiadať 
o zmenu druhu tarify aj pred uplynutím lehoty uvedenej v bode 4.3 tohto cenníka. 
Splnenie podmienky na  zmenu druhu tarify pri zmene odberových pomerov 
posudzuje dodávateľ plynu. 

4.5 Zmena odberových pomerov na  existujúcom odbernom plynovom zariadení je 
možná v zmysle platnej legislatívy len na základe predchádzajúceho súhlasu PDS. 
Odberatelia plynu majú možnosť získať informácie o postupe a detailoch procesu 
zabezpečenia skutočností potrebných k zmene odberových pomerov na všetkých 
miestach kontaktu dodávateľa plynu s odberateľmi (ZSE Centrá), ktorých zoznam 
je okrem iného na webovom sídle dodávateľa plynu (www.zse.sk).

4.6 Za  zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne využívanie spotrebičov. 
Po povolení zmeny druhu tarify pred uplynutím dvanástich mesiacov od poslednej 
zmeny druhu tarify je možné ďalšiu zmenu druhu tarify uskutočniť až po uplynutí 
dvanástich mesiacov od poslednej zmeny. Pri zmene druhu tarify odberateľ plynu 
predloží dodávateľovi plynu stav určeného meradla ku dňu požadovanej zmeny 
druhu tarify a súhlas PDS, do ktorého siete je odberné miesto odberateľa plynu 
pripojené, so zmenou počtu a výkonu spotrebičov. Zmenený druh tarify sa uplatní 
na  ocenenie odberu plynu od  prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca 
po doručení žiadosti o zmenu druhu tarify dodávateľovi.

4.7 Zmena druhu tarify je možná pri dodržaní pravidiel uvedených v tomto cenníku len 
k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení žiadosti o zmenu 
druhu tarify dodávateľovi. V  prípade zmeny druhu tarify pri dodržaní pravidiel 
uvedených v  týchto podmienkach, je dodávateľ oprávnený k  termínu zmeny 
druhu tarify vyhodnotiť množstvo plynu odobraté odberateľom od  posledného 
vyhodnotenia skutočne odobratého množstva a  uplatniť platbu, resp. poplatok 
vypočítaný v zmysle bodu  5.9  tohto cenníka.

4.8 Dodávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť druh tarify odberateľovi, ak 
v  dôsledku zmeny právnych predpisov dôjde zo strany PDS k  zmene zaradenia 
odberného miesta v rámci zabezpečenia služieb súvisiacich s distribúciou plynu. 

4.9 Dodávka plynu odberateľovi plynu bude ocenená sadzbami podľa druhu tarify 
zvoleného odberateľom a  dohodnutého s  dodávateľom, bez ohľadu na  skutočne 
odobraté množstvo plynu, s výnimkou  postupu uvedeného v bode 4.8 a v bode 5.11 
týchto podmienok. 

5. Štruktúra a spôsob uplatnenia ceny
5.1 Dodávateľ plynu pri ocenení dodávky plynu odberateľovi plynu nesmie prekročiť 

cenu určenú v tomto cenníku.
5.2 Cena určená v tomto cenníku sa uplatňuje pre každé samostatné odberné miesto 

odberateľa plynu a je stanovená ako celková zložená cena, ktorá sa skladá:
• z ixnej mesačnej sadzby (€/mesiac),
• zo sadzby za odobratý plynu (€/kWh).

5.3 Fixná mesačná sadzba sa uplatňuje v  mesiacoch, v  ktorých je zmluva, prípadne 
prihláška k odberu plynu účinná. Dodávateľ plynu uplatňuje ixnú mesačnú sadzbu 
podľa odberateľom zvoleného a  dohodnutého druhu tarify odo dňa vykonania 
pripojenia odberného plynového zariadenia do distribučnej siete. Fixná mesačná 
sadzba sa fakturuje za každý mesiac príslušného fakturačného obdobia, pričom pre 
neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturuje za každý začatý deň dodávky 
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tak, že ixná mesačná sadzba sa vydelí počtom dní v danom kalendárnom mesiaci 
a vynásobí počtom dní, počas ktorých bola zmluva, prípadne prihláška k odberu 
plynu, účinná. Dodávateľ plynu neuplatňuje ixnú mesačnú sadzbu za  obdobie 
odberateľom plynu vopred písomne oznámenej rekonštrukcie odberného 
plynového zariadenia, pri ktorej PDS vykoná na žiadosť odberateľa plynu demontáž 
určeného meradla. Dodávateľ plynu neuplatňuje ixnú mesačnú sadzbu za obdobie 
rekonštrukcie časti distribučnej siete, cez ktorú sa dopravuje plyn do odberného 
miesta odberateľa plynu, pri ktorej PDS vykoná demontáž určeného meradla. 

5.4 Sadzba za odobratý plyn sa odberateľovi plynu fakturuje za  jednotku dodaného 
množstva energie v plyne. 

5.5 Odber plynu za príslušné obdobie dodávky bude ocenený cenami platnými v danom 
období dodávky plynu podľa príslušného druhu tarify. 

5.6 Dodávateľ plynu je oprávnený účtovať odberateľovi plynu cenu za  ďalšie služby 
a výkony súvisiace s dodávkou plynu, ktoré nie sú zahrnuté v cene za dodávku plynu, 
a ktoré si odberateľ plynu objednal, alebo ich svojim konaním, nekonaním alebo 
omeškaním voči dodávateľovi plynu, resp. voľbou druhu tarify nezodpovedajúcemu 
množstvu ním odobraného plynu vyvolal, a  to podľa platného Cenníka služieb 
dodávateľa vydaného dodávateľom plynu a  zverejneného na  webovom sídle 
dodávateľa www.zse.sk. 

5.7 Odberateľ plynu je povinný platiť dodávateľovi plynu cenu za opakované dodávky 
plynu („preddavky“), určené minimálne vo výške ixnej mesačnej sadzby podľa 
odberateľom zvoleného a  dohodnutého druhu tarify. Pri určení výšky platieb 
za  opakované dodávky plynu dodávateľ plynu zohľadní skutočný odber plynu 
odberateľa plynu za predchádzajúce ročné fakturačné obdobie, alebo  predpokladaný 
odber plynu na nadchádzajúce ročné fakturačné obdobie a  ceny podľa platného 
cenníka za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť. Pri zmene druhu 
tarify odberateľom plynu, pri zmene výšky spotreby oproti predchádzajúcemu 
porovnateľnému obdobiu, ako aj pri zmene výšky sadzieb v  rámci druhov taríf, 
je dodávateľ plynu oprávnený zmeniť výšku platieb za opakované dodávky plynu. 
Zmenu výšky ceny za opakované dodávky plynu („preddavku“) dodávateľ plynu 
písomne oznámi odberateľovi plynu.

5.8 Ak je dodávka plynu zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero 
nadväzujúcich distribučných sietí, dodávateľ plynu má od odberateľa plynu právo 
aj na  úhradu nákladov spojených s  distribúciou plynu do  odberného miesta 
odberateľa plynu cez všetky takéto nadväzujúce distribučné siete, v rozsahu ako 
keby mal odberateľ plynu uzavreté samostatné zmluvy o  distribúcii plynu so 
všetkými dotknutými prevádzkovateľmi distribučných sietí, cez ktoré sa realizuje 

dodávka plynu do  odberného miesta odberateľa plynu. Tieto náklady sú určené 
na  základe cien za  prístup do  distribučnej siete a  distribúciu plynu schválených 
úradom pre prevádzkovateľov nadväzujúcich distribučných sietí resp. na základe 
ich príslušných cenníkov.

5.9 Odberateľ plynu je povinný zaplatiť dodávateľovi plynu spolu s cenou za dodávku 
plynu podľa tohto cenníka, zmluvy a  obchodných podmienok poskytovania 
univerzálnej služby pre odberateľov plynu kategórie domácnosť aj ďalšie 
s  predmetom zmluvy súvisiace platby (i) ak voľbou, resp. dohodnutím si druhu 
tarify nezodpovedajúcemu množstvu ním odobraného plynu, resp. svojím odberom 
plynu alebo iným konaním, resp. nekonaním spôsobil vznik skutočnosti a potrebu 
uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany dodávateľa plynu alebo PDS, 
a tieto sú spoplatňované podľa príslušného cenníka resp. prevádzkového poriadku, 
alebo (ii) ak vznikne dodávateľovi plynu povinnosť takéto platby uhrádzať voči 
PDS.

5.10 Finančné záväzky dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu vyplývajúce                    
z  vyúčtovania dodávky plynu sa vysporiadajú do 14 dní po odoslaní vyúčtovacej 
faktúry odberateľovi plynu.

5.11 V  prípade, ak odberateľ má s  dodávateľom plynu dohodnutý druh tarify D1 až 
D3, avšak jeho skutočný odber plynu za  fakturačné obdobie zasahujúce do  roku 
2015 presiahne úroveň 68 575 kWh, dodávateľ plynu ocení celý odber odberateľa 
plynu od začiatku fakturačného obdobia s použitím ixnej mesačnej sadzby podľa 
dohodnutého druhu tarify a sadzbou za odobratý plyn stanovenou pre odberateľov 
plynu s dohodnutým druhom tarify D4, označeným ako odporúčaný druh tarify pre 
odberné miesta, ktorých odber plynu za  12 po  sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov je nad 68 575 kWh, v zmysle cenníka za dodávku plynu pre odberateľov 
kategórie domácnosť, vydaného dodávateľom a zverejneného na webovom sídle 
dodávateľa plynu www.zse.sk.

6. Dane
Ceny uvedené v tomto cenníku sú bez spotrebnej dane z plynu a iných aplikovateľných 
daní. Pri fakturácii sa bude vychádzať zo sadzieb uvedených v tomto cenníku bez DPH, 
pričom k  takto vypočítanej celkovej sume bude pripočítaná DPH, spotrebná daň, ak 
sa uplatňuje, prípadne iná aplikovateľná daň v  zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných v čase dodania zemného plynu.

7. Záverečné ustanovenia
Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 12. 9. 2015.

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
www.zse.sk | ZSE Centrum | 0850 111 555

Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3978/B
IČO: 36 677 281, DIČ: 2022249295, IČ DPH: SK2022249295


