CENNÍK NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI NA ROK 2015
1. DD1-D1 jednopásmová sadzba
Položky sadzby
Mesačná platba za jedno odberné
miesto (€/mesiac)
Platby za dodanú elektrinu
( €/kWh)

bez DPH

s DPH

0,65

0,78

0,0449

0,05388

Sadzba je vhodná pre bežnú domácnosť a môže byť zmluvne s odberateľom dohodnutá, len ak pre distribúciu
do odberného miesta je priznaná distribučná sadzba pre jednopásmové odberné miesta s nižšou spotrebou.

2. DD2-D2 jednopásmová sadzba
Položky sadzby
Mesačná platba za jedno odberné
miesto (€/mesiac)
Platby za dodanú elektrinu
(€/kWh)

bez DPH

s DPH

0,65

0,78

0,0449

0,05388

Sadzba je vhodná pre bežnú domácnosť a môže byť zmluvne s odberateľom dohodnutá, len ak pre distribúciu
do odberného miesta je priznaná distribučná sadzba pre jednopásmové odberné miesta s vyššou spotrebou.

3. DD3-D3 8 NT dvojpásmová sadzba
Položky sadzby
Mesačná platba za jedno odberné
miesto (€/mesiac)
Platby za dodanú elektrinu
(€/kWh) vo vysokej tarife(VT)
Platby za dodanú elektrinu
(€/kWh) v nízkej tarife (NT)

bez DPH

s DPH

0,65

0,78

0,055

0,066

0,033

0,0396

Sadzba je vhodná pre domácnosť, ktorá chce využiť výhodu časového pásma nízkej tarify. Pásmo NT sa
poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v pásme NT pričom aspoň jeden
interval sa poskytuje v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.
Sadzba môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu elektriny do odberného miesta bude dohodnutá distribučná
sadzba s dvojtarifným meraním pre odberateľov elektriny v domácnosti D3.

4A. DD4-D4 8 NT dvojpásmová sadzba
Položky sadzby
Mesačná platba za jedno odberné
miesto (€/mesiac)
Platby za dodanú elektrinu
(€/kWh) vo vysokej tarife(VT)
Platby za dodanú elektrinu
(€/kWh) v nízkej tarife (NT)

bez DPH

s DPH

0,65

0,78

0,055

0,066

0,030

0,036

Sadzbu možno prideliť pre elektrifikované 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 priamo výhrevné bloky, pričom pre obidva
bloky platí rovnaké časové pásmo VT a pásmo NT. Pásmo NT sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním
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akumulačných elektrických spotrebičov v čase pásma VT. Sadzba dodávky elektriny môže byť dohodnutá, len ak pre
distribúciu elektriny do odberného miesta bude dohodnutá distribučná sadzba s dvojtarifným meraním pre
odberateľov elektriny v domácnosti D4.

5A. DD5-D5 20 NT dvojpásmová sadzba
Položky sadzby
Mesačná platba za jedno odberné
miesto (€/mesiac)
Platby za dodanú elektrinu
(€/kWh) vo vysokej tarife(VT)
Platby za dodanú elektrinu
(€/kWh) v nízkej tarife (NT)

bez DPH

s DPH

0,65

0,78

0,065

0,078

0,036

0,0432

Sadzbu je vhodná pre plne elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými priamo
výhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na varenie,
so zabezpečením technického blokovania priamo výhrevných 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 distribučnej sústavy. Pásmo NT sa poskytuje minimálne 20 hodín
denne s blokovaním priamo výhrevných elektrických spotrebičov, resp. elektrických spotrebičov na vykurovanie
počas pásma VT. Sadzba dodávky elektriny DD5 – D5 môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu elektriny do
odberného miesta bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D5.

6A. DD6-D6 22 NT dvojpásmová sadzba
Položky sadzby
Mesačná platba za jedno odberné
miesto (€/mesiac)
Platby za dodanú elektrinu
(€/kWh) vo vysokej tarife(VT)
Platby za dodanú elektrinu
(€/kWh) v nízkej tarife (NT)

bez DPH

s DPH

0,65

0,78

0,065

0,078

0,036

0,0432

Sadzbu možno priznať pre elektrifikované odberné miesto s nainštalovaným vykurovacím systémom s tepelným
čerpadlom, pričom riadnu inštaláciu vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom odberateľ elektriny
v domácnosti preukazuje dodávateľovi elektriny a PDS.
Nízke pásmo sa poskytuje minimálne 22 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie
v čase vysokého pásma.
Sadzba dodávky elektriny D6 môže byť dohodnutá len v prípade, že pre distribúciu elektriny na odbernom
mieste bude dohodnutá distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D6, prípadne iná vhodná
distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe
dodávky elektriny D6, pokiaľ nebude príslušným PDS poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny
v domácnosti D6.
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A SADZBY K CENNÍKU DODÁVATEĽA SE Predaj s.r.o.
NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI NA ROK 2015
PLATNÉ OD 1. JANUÁRA 2015 DO 31. DECEMBRA 2015
Tento Cenník na dodávku elektriny pre domácnosti na rok 2015 je v súlade s Rozhodnutím Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len ÚRSO ) č. 0033/2014/E zo dňa 06.12.2013.
1.

Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 pre dodávateľa
elektriny SE Predaj, s.r.o., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44 553 412 (ďalej len „dodávateľ
elektriny“) za dodávku elektriny dodávateľom elektriny v domácnostiach, ktorých odberné elektrické
zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy elektriny nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do
1 kV) a ktorí nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácností (t.j. pre domácnosti, chaty,
záhrady, garáže a podobne).

2. Ceny v sebe zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj
ekonomicky oprávnené náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť do
ceny dodávateľa elektriny.
3.

Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose
a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu za systémové služby, tarifu za
prevádzkovanie systému) podľa cenového rozhodnutia Úradu. Uvedené položky sú pre každé
odberné miesto fakturované osobitne a v súlade s cenovým rozhodnutím Úradu vydaným
príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa
elektriny v domácnosti pripojené (ďalej len „PDS“)

4.

Ak cenové rozhodnutie úradu, vyhláška úradu, výnos úradu alebo iný všeobecne záväzný právny
predpis ustanoví ďalšie ceny, tarify alebo dane, dodávateľ elektriny ich uplatní od obdobia určenom
v cenovom rozhodnutí úradu alebo ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom.

5.

Zmluvou o dodávke elektriny sa rozumie aj zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva
o dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba.

6.

Sadzba je zložená z dvoch položiek:
a) z mesačnej platby za odberné miesto,
b) z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnej tarife

7.

Dobu platnosti vysokého tarifu (ďalej len „VT“) a nízkej tarify (ďalej len „NT“) určuje príslušný PDS.

8.

Informácie o dobe platnosti VT a NT sú uvedené na internetovej stránke PDS.

9.

Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvotne podľa počtu dní trvania odberu
elektriny. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich
mesačných platieb.

10. Odberateľ elektriny v domácnosti má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek
sadzbu, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v cenovom rozhodnutí. Splnenie podmienok
dodávateľ elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo dodávateľa elektriny
resp. príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ods. 14. To neplatí pre osobitné prípady
odberov ako sú skupinové odbery, napr. garáže, chaty, záhrady, keď je z technických príčin zriadené
len jedno odberné miesto pre viac odberateľov elektriny v domácnosti merané len jedným meracím
zariadením a ako dodávateľ elektriny v domácnosti je prihlásená jedna fyzická osoba (okrem odberov
elektriny slúžiacich na podnikateľskú činnosť). V takomto prípade môže byť pridelená iba sadzba DD1
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alebo DD2. V prípade podnikania na odbernom mieste odberateľ elektriny v domácnosti je odberateľ
elektriny v domácnosti povinný rozdeliť elektroinštaláciu tak, aby bolo možné samostatne merať
elektrinu odobratú na podnikanie.
11. Ak podľa § 45 vyhlášky 221/2013, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike správca
bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov dodávateľovi alebo
PDS 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. Podklady potrebné na preukázanie uvedených skutočností
predloží odberateľ elektriny PDS prostredníctvom dodávateľa elektriny spôsobom uvedeným
v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je príslušné
odberné miesto pripojené.
12. Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého odberateľa
elektriny v domácnosti na tom istom odbernom mieste môže odberateľ elektriny v domácnosti
požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových
pomerov odberateľa elektriny v domácnosti pred uplynutím 12 mesiacov môže odberateľ elektriny
v domácnosti požiadať o zmenu sadzby skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodávateľ
elektriny a príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Za zmenu odberových pomerov sa
nepovažuje sezónne používanie spotrebičov. Sadzba sa nemení automaticky podľa výšky ročnej
spotreby. Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie nie je možné.
13. SE Predaj alebo príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vykonať kontrolu
dodržiavania podmienok schválených na pridelenie sadzby.
14. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má SE Predaj právo doúčtovať spotrebu v sadzbe, na ktorej
pridelenie spĺňa odberateľ elektriny v domácnosti podmienky podľa rozhodnutia.
15. Odpočet určených meradiel vykonáva príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy v súlade s jeho
prevádzkovým poriadkom.
16. SE Predaj zasiela na začiatku obdobia kalendár preddavkových platieb na celé obdobie. Vyúčtovacie
faktúry za dodávku elektriny vyhotovuje SE Predaj spravidla jedenkrát ročne po obdržaní odpočtu od
príslušného PDS. Ak odberateľ elektriny neumožní prístup k určenému meradlu na účely odpočtu
dodanej elektriny, spotreba elektriny sa vyúčtuje podľa spotreby predchádzajúceho porovnateľného
obdobia alebo podľa hodnôt dohodnutých na príslušné obdobie tak ako ho pre účely fakturácie
predloží SE Predaj príslušný PDS. SE Predaj uprednostňuje bezhotovostné platby za dodávku elektriny
17. Pri zmene ceny elektriny v priebehu fakturačného obdobia, sa nová cena bude uplatňovať po
vykonaní odpočtu určených meradiel alebo prepočtom spotreby na jednotlivé obdobia, ktoré
predloží SE Predaj príslušný PDS.
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