
1 | 3

Vážený zákazník,

tento cenník dodávateľa elektriny spoločnosti ZSE Energia, a.s. (ďalej aj „dodávateľ 
elektriny“) za dodávku elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny mimo 
domácností podľa ich definície uvedenej v časti II. bod 1. nižšie, je účinný od 1.1 . 2023 
(ďalej len „cenník“).

Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku sú stanovené v súlade s platným 
cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0062/2023/E (ďalej  

len „cenové rozhodnutie č. 0062/2023/E“) a Nariadením vlády Slovenskej republiky 
č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej 
dodávky elektriny a  plynu pre vybraných koncových odberateľov a  výšky taríf pre 
domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v platnom znení (ďalej len „nariadenie 
č. 465/2022 Z. z.“) vydaným v rámci krízovej regulácie podľa § 16a zákona č. 250/2012 
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o regulácii“). 
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Cenník za dodávku elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny mimo domácností
 Účinný od 1. 1. 2023

I. Sadzby a ceny dodávky elektriny vybraným zraniteľným odberateľom elektriny

DMP1 – FirmaJednotarif
Sadzba je zložená z: bez DPH [€] s DPH [€]
a) mesačnej platby za jedno odberné miesto [€/mes.] 1,5000 1,8000

b) ceny za elektrinu [€/kWh] 

 - zmluvne dohodnutá cena v súlade s cenovým rozhodnutím č. 0062/2023/E 0,6278 0,7534
 - maximálna cena určená nariadením č. 465/2022 Z. z. 0,0874 0,1049

DMP4 – FirmaDvojtarif
Sadzba je zložená z: bez DPH [€] s DPH [€]
a) mesačnej platby za jedno odberné miesto [€/mes.] 1,5000 1,8000

b) ceny za odobratú elektrinu vo VT [€/kWh]

 - zmluvne dohodnutá cena v súlade s cenovým rozhodnutím č. 0062/2023/E 0,7220 0,8664

 - maximálna cena určená nariadením č. 465/2022 Z. z. 0,0935 0,1122

c) ceny za odobratú elektrinu v NT [€/kWh]

 - zmluvne dohodnutá cena v súlade s cenovým rozhodnutím č. 0062/2023/E 0,4433 0,5320
 - maximálna cena určená nariadením č. 465/2022 Z. z. 0,0651 0,0781

1. Cena za dodávku elektriny vybraným zraniteľným odberateľom elektriny so sadzbou DMP1 – FirmaJednotarif 

2.Cena za dodávku elektriny vybraným zraniteľným odberateľom elektriny so sadzbou DMP4 – FirmaDvojtarif

Sadzba dodávky elektriny DMP1 – FirmaJednotarif, jednopásmová sadzba, môže byť dohodnutá, 
len ak pre distribúciu elektriny do daného odberného miesta bude dohodnutá zodpovedajúca 

distribučná sadzba s  charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny 
DMP1 – FirmaJednotarif. 

Sadzba dodávky elektriny DMP4 – FirmaDvojtarif, dvojpásmová sadzba s  nižšou spotrebou 
elektriny, môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu elektriny do daného odberného miesta 
bude dohodnutá zodpovedajúca distribučná sadzba s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou 
sadzbe dodávky elektriny DMP4 – FirmaDvojtarif. 

Podmienkou pridelenia sadzby DMP4 – FirmaDvojtarif – je 2-tarifné meranie. Doba platnosti 
NT sa poskytuje minimálne osem hodín denne. Sadzba DMP4 sa použije aj pre odberné miesto 
s nabíjacou stanicou elektrických vozidiel.
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5. Cena za dodávku elektriny vybraným zraniteľným odberateľom elektriny so sadzbou DMP10 – FirmaSvetlo

Sadzba dodávky elektriny DMP10 – FirmaSvetlo, jednopásmová sadzba pre verejné 
osvetlenie, môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu elektriny do  daného odberného 
miesta bude dohodnutá zodpovedajúca distribučná sadzba s  charakteristikou najbližšie 
zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DMP10 – FirmaSvetlo. 

Podmienkou pridelenia sadzby DMP10 – FirmaSvetlo je odberné miesto vybavené výlučne 
elektrickými svetelnými spotrebičmi, ktorých čas zapnutia a vypnutia je závislý od intenzity 
denného svetla a slúžia len na osvetľovanie verejných priestranstiev.

4. Cena za dodávku elektriny vybraným zraniteľným odberateľom elektriny so sadzbou DMP9 – FirmaMini

Sadzbu dodávky elektriny DMP9 – FirmaMini – nemeraný odber - možno dohodnúť pre malé 
podniky v  prípade, že odber elektriny nie je technicko-ekonomicky možné merať a  odberné 
zariadenie pripojené na  verejný rozvod elektriny nízkeho napätia má inštalovaný príkon do  
1 000 W.

Vyúčtovanie dodávky elektriny sa realizuje k poslednému dňu fakturačného odpočtového cyklu.

DMP9 – FirmaMini
Skupina odberov: bez DPH [€] s DPH [€]
a) odber s občasnou prevádzkou 1,5000 1,8000
b) odbery s minimálnou ustálenou spotrebou, mesačný poplatok  

za každých aj začatých 10 W inštalovaného príkonu 1,5000 1,8000

DMP10 – FirmaSvetlo
Sadzba je zložená z: bez DPH [€] s DPH [€]
a) mesačnej platby za jedno odberné miesto [€/mes.] 1,5000 1,8000

b) ceny za elektrinu [€/kWh] 

 - zmluvne dohodnutá cena v súlade s cenovým rozhodnutím č. 0062/2023/E 0,4562 0,5474
 - maximálna cena určená nariadením č. 465/2022 Z. z. 0,0647 0,0776

Pre odberné miesto vybraného zraniteľného odberateľa elektriny s odlišnou sadzbou (t. j. mimo sadzieb DMP1, DMP4, DMP6, DMP9 a DMP10) sa cena za dodávku elektriny určí vo výške ceny 
za dodávku elektriny podľa sadzby DMP1 (v prípade odberného miesta s jednotarifným meraním) a podľa sadzby DMP6 (v prípade obdberného miesta s dvojtarifným meraním).

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

DMP6 – FirmaVykurovanie
Sadzba je zložená z: bez DPH [€] s DPH [€]
a) mesačnej platby za jedno odberné miesto [€/mes.] 1,5000 1,8000

b) ceny za odobratú elektrinu vo VT [€/kWh]

 - zmluvne dohodnutá cena v súlade s cenovým rozhodnutím č. 0062/2023/E 0,8228 0,9874

 - maximálna cena určená nariadením č. 465/2022 Z. z. 0,1062 0,1274

c) ceny za odobratú elektrinu v NT [€/kWh]

 - zmluvne dohodnutá cena v súlade s cenovým rozhodnutím č. 0062/2023/E 0,5678 0,6814
 - maximálna cena určená nariadením č. 465/2022 Z. z. 0,0762 0,0915

3. Cena za dodávku elektriny vybraným zraniteľným odberateľom elektriny so sadzbou DMP6 – FirmaVykurovanie

Sadzba dodávky elektriny DMP6 – FirmaVykurovanie, dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou 
elektriny, môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu elektriny do daného odberného miesta 
bude dohodnutá zodpovedajúca distribučná sadzba s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou 
sadzbe dodávky elektriny DMP6 – FirmaVykurovanie. 

Podmienkou pridelenia sadzby DMP6 – FirmaVykurovanie je 2-tarifné meranie. Doba platnosti 
NT sa poskytuje minimálne osem hodín denne. Sadzba DMP6 sa použije aj pre odberné miesto 
s nabíjacou stanicou elektrických vozidiel.
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1. Sadzby a ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku platia od 1. januára 2023 
do 31. decembra 2023 pre dodávku elektriny vybraným zraniteľným odberateľom elektriny 
podľa § 2 písm. k) bodu 5. a 8. zákona o regulácii, ktorými sú:
1.1 odberateľ elektriny mimo domácnosti (okrem odberateľa elektriny podľa § 2 písm. k) 

bodu 3. zákona o regulácii), ktorý odoberá elektrinu na prevádzku: 
a) zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb1, 
b) zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately2, 
c) bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného 

celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu3, alebo 
d) bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného 

bývania podľa osobitného predpisu4, 
1.2 skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a  nebytových 

priestorov v  bytovom dome, odoberajúca 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 vodou5 (ďalej spolu len „odberateľ elektriny“).

2. Odberateľ elektriny preukáže dodávateľovi elektriny splnenie definičných podmienok 
zraniteľného odberateľa elektriny podľa predchádzajúceho bodu 1. pri uzatvorení zmluvy 
a  kedykoľvek následne na  základe žiadosti dodávateľa elektriny. Preukázanie splnenia 
definičných podmienok zraniteľného odberateľa elektriny podľa predchádzajúceho bodu 
1 a  ich kontinuálne spĺňanie je podmienkou dodávky elektriny v  sadzbách a  cenách 
podľa tohto cenníka, pričom do doby ich preukázania sa odberateľ elektriny nepovažuje 
za zraniteľného odberateľa elektriny podľa predchádzajúceho bodu 1. 

3. Sadzby a ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku platia výlučne pre dodávku 
elektriny do odberných miest odberateľa elektriny, pre ktoré si odberateľ elektriny uplatnil 
u  dodávateľa elektriny právo na  dodávku elektriny za  cenu regulovanú Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) a uzatvoril s dodávateľom elektriny zmluvu 
o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom podľa § 17b zákona č. 251/2012 
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a  obchodných podmienok dodávateľa elektriny. Zmluvu o  združenej dodávke elektriny 
za cenu regulovanú úradom je odberateľ elektriny oprávnený uzatvoriť iba pre odberné 
miesta, v ktorých odberateľ elektriny odoberá elektrinu výlučne na prevádzku zariadenia 
alebo bytového domu podľa bodu 1. vyššie, a  to po  splnení obchodných podmienok 
dodávateľa elektriny.

4. V prípade neoprávnene priznanej sadzby a ceny za dodávku elektriny podľa tohto cenníka 
má dodávateľ elektriny právo túto sadzbu odberateľovi elektriny odňať a  doúčtovať 
spotrebu v príslušnej sadzbe a cene platnej pre odberateľov elektriny mimo domácností vo 
výške neregulovanej úradom.

5. Prevádzkovateľom distribučnej sústavy sa rozumie prevádzkovateľ distribučnej sústavy, 
do ktorej je pripojené odberné miesto odberateľa elektriny. 

6. Sadzby a ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku pozostávajú z dvoch častí: 
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto, 
b) z ceny za jednu kWh odobratej elektriny (ak ide o jednopásmovú sadzbu) alebo z ceny 

za jednu kWh odobratej elektriny v príslušnom pásme, ak ide o viacpásmovú sadzbu. 
7. 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 dvanásť násobku mesačnej platby 
za každý aj začatý deň dodávky elektriny. 

8. Sadzby a ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku nezahŕňajú: 
a) cenu za  distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a  strát elektriny pri 

prenose a  ceny za  straty elektriny pri distribúcii elektriny 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 príslušné odberné miesto pripojené, 

b) tarifu za  systémové služby a  tarifu za  prevádzkovanie systému podľa aktuálne 
platného cenového rozhodnutia úradu, ktorým bola určená alebo schválená tarifa 
za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby a 

c)  odvod podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2018 Z. z. o  Národnom jadrovom 
fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 
energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

ktoré budú odberateľovi elektriny fakturované dodávateľom elektriny pre každé odberné 
miesto ako samostatné fakturačné položky.

9. Odberateľ elektriny si môže podľa svojich odberových pomerov zvoliť sadzbu dodávky 
elektriny, pričom musí spĺňať podmienky na pridelenie zvolenej sadzby uvedené pri každej 
sadzbe dodávky elektriny v  tomto cenníku. Dodávateľ elektriny alebo prevádzkovateľ 
distribučnej sústavy je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu dodržiavania podmienok 
pre pridelenie sadzby dodávky elektriny. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby dodávky 
elektriny má dodávateľ elektriny právo doúčtovať odberateľovi elektriny spotrebu v sadzbe 
dodávky elektriny, na ktorú má odberateľ elektriny právo podľa podmienok tohto cenníka, 
obchodných podmienok dodávateľa elektriny a príslušných právnych predpisov. Zvolenú 
sadzbu dodávky elektriny možno zmeniť najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej 
zmeny sadzby, ak sa dodávateľ elektriny a odberateľ elektriny nedohodnú inak.

10. Dodávateľ elektriny vystavuje faktúry za dodávku elektriny a súvisiace služby (opakované 
dodanie tovaru a  služieb) spravidla mesačne na  základe predpokladaného množstva 
odberu elektriny stanoveného spravidla na  základe skutočného odberu elektriny 
za predchádzajúce obdobie. 

11. Odpočet určených meradiel sa vykoná na konci fakturačného obdobia prevádzkovateľom 
distribučnej sústavy. Pri zmene ceny dodávky elektriny odberateľovi 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 stanoveným 
v  prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Ak sa spotreba určí 
iným spôsobom ako fyzickým odpočtom, môže odberateľ elektriny požiadať dodávateľa 
elektriny o preverenie jej správnosti. 

12. Dodávateľ elektriny účtuje odberateľovi elektriny k  cenám za  dodávku elektriny daň 
z pridanej hodnoty v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a spotrebnú daň z elektriny v súlade so zákonom č. 609/2007 Z. z. 
o  spotrebnej dani z  elektriny, uhlia a  zemného plynu a  o  zmene a  doplnení zákona  
č. 98/2004 Z. z. o  spotrebnej dani z  minerálneho oleja v  znení neskorších predpisov, 
prípadne ďalšie dane alebo poplatky v súlade s platnými právnymi predpismi.
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1 § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2 § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3 § 21 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 358/2020 Z. z.
4 Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5 § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.

II. Všeobecné ustanovenia


