VŠEOBECNÉ USTANOVENIA K CENNÍKU NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE
DOMÁCNOSTI NA ROK 2012
Tento Cenník na dodávku elektriny pre domácnosti na rok 2012 je v súlade s Rozhodnutím Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len ÚRSO ) č. 0016/2012/E zo dňa 11.11.2011.
Ceny uvedené v tomto cenníku sú platné výhradne pre dodávku pre odberateľov v domácnosti
elektriny za účelom uspokojovania osobných potrieb odberateľa, ak odber neslúži na podnikateľskú
činnosť.
Sadzby uvedené v tomto cenníku sa uplatňujú pre každé odberné miesto zvlášť. Sadzba uvedená
v tomto cenníku sa stanovuje najmenej na 12 mesiacov. O zmenu sadzby možno požiadať najskôr po
uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby.
Sadzby za dodávku elektriny neobsahujú ceny za distribúciu a služby s ňou spojené. Distribučné
sadzby sú schválené ÚRSO pre jednotlivých prevádzkovateľov distribučnej sústavy a sú platné pre
príslušné odberné miesto podľa toho, do ktorej distribučnej sústavy je pripojené. Distribučné cenníky
jednotlivých prevádzkovateľov distribučných sústav sú umiestnené na internetovej stránke SE Predaj,
s.r.o.
Mesačná platba za jedno odberné miesto je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie vždy v
rovnakej stanovenej výške. Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne podľa
počtu dní v danom fakturačnom období s prihliadnutím na celkový počet dní v kalendárnom roku, t.j.
1/366 dvanásť násobku mesačnej platby za každý, aj začatý deň dodávky elektriny.
SE Predaj 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 predchádzajúceho porovnateľného obdobia alebo
podľa hodnôt dohodnutých na príslušné obdobie.
SE Predaj alebo príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený kedykoľvek vykonať
kontrolu dodržiavania podmienok pre pridelenie sadzby uvedených v rozhodnutí, ako aj kontrolu
splnenia podmienok pre pridelenie sadzby dodávky elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
ustanovených právnymi predpismi alebo rozhodnutím. Ak SE Predaj alebo prevádzkovateľ
distribučnej sústavy kontrolou zistí nedodržanie alebo nesplnenie týchto podmienok, považuje sa to
za neoprávnený odber elektriny.
Odpočet určených meradiel sa vykoná na konci fakturačného obdobia. Pri zmene ceny dodávanej
elektriny na začiatku alebo v priebehu regulačného roka, sa nová cena bude uplatňovať po vykonaní
odpočtu určených meradiel alebo tak, že spotreba k rozhodnému dňu sa určí prepočtom podľa
priemernej dennej spotreby na danom odbernom mieste na základe údajov podľa posledných
známych fyzických odpočtov.
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CENNÍK NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI NA ROK 2012

1. DD1-D1 jednopásmová sadzba
Položky sadzby
Mesačná platba za jedno odberné
miesto (€/mesiac)
Platby za dodanú elektrinu
( €/kWh)

bez DPH

s DPH

0,7

0,84

0,061

0,0732

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

0,7

0,84

0,061

0,0732

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

0,7

0,84

0,070

0,0840

0,044

0,0528

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.
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4. 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

0,7

0,84

0,070

0,0840

0,044

0,0528

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 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 môže byť dohodnutá, len ak pre
distribúciu elektriny do odberného miesta bude dohodnutá distribučná sadzba s dvojtarifným meraním pre
odberateľov elektriny v domácnosti D4.

5. 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

0,7

0,84

0,168

0,2016

0,048

0,0576

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.
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