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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 1. 1. 2023 (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 a  na  webovom sídle dodávateľa elektriny na  stránke  
www.zse.sk.
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Cenník za dodávku elektriny pre Domácnosti
 Účinný od 1. 1. 2023

I. Ceny a podmienky dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti

DomovMini - DD1
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] 0,0726 0,0871

DomovKlasik - DD2
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] 0,0833 0,1000

DomovNočnýPrúd - DD3
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]
 ceny za odobratú elektrinu v NT [€/kWh]

0,0897
0,0558

0,1076
0,0670

1. DomovMini - DD1 

2. DomovKlasik - DD2 

3. DomovNočnýPrúd - DD3 

DomovMini - DD1 - sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú sadzbu dodávky pre nižšiu spotrebu elektriny.

Sadzba dodávky elektriny DomovMini - DD1 môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu elektriny 
do  odberného miesta bude dohodnutá zodpovedajúca distribučná sadzba pre odberateľov  

 
elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny
DomovMini - DD1.

DomovKlasik - DD2 - sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú sadzbu dodávky pre vyššiu spotrebu elektriny.

Sadzba dodávky elektriny DomovKlasik - DD2 môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu 
elektriny do  odberného miesta bude dohodnutá zodpovedajúca distribučná sadzba pre  

 
odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe
dodávky elektriny DomovKlasik - DD2.

DomovNočnýPrúd - DD3 - sadzba s 2-tarifným meraním pre odberné miesta, ktoré využívajú sadzbu dodávky v pásme VT a NT.

Pásmo nízkej tarify ( ďalej len „NT“) sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určenými 
intervalmi času prevádzky v pásme NT a aspoň jeden interval sa poskytuje v nepretržitom trvaní 
minimálne tri hodiny, pričom blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. Podmienkou 
pridelenia sadzby DomovNočnýprúd – DD3 je 2-tarifné meranie.

Sadzba dodávky elektriny DomovNočnýPrúd - DD3 môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu 
elektriny do  odberného miesta bude dohodnutá zodpovedajúca distribučná sadzba pre 
odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky 
elektriny DomovNočnýPrúd - DD3.
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5. DomovVykurovanie - DD5 

DomovVykurovanie - DD5 - sadzba s 2-tarifným meraním pre odberné miesta, ktoré využívajú sadzbu dodávky v pásme VT a NT pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie alebo iné
elektrické spotrebiče na vykurovanie s blokovaním. 

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 zodpovedajúca distribučná sadzba pre odberateľov 
elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny 
DomovVykurovanie - DD5

Sadzba DD5 sa použije aj pre odberné miesto s nabíjacou stanicou elektrických vozidiel.

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

4. DomovAku - DD4 

DomovAku - DD4 - sadzba s 2-tarifným meraním pre odberné miesta, ktoré využívajú sadzbu dodávky v pásme VT a NT pre akumulačné alebo hybridné elektrické vykurovanie.

Pásmo NT sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných a hybridných 
elektrických spotrebičov v čase pásma VT.
Sadzba dodávky elektriny DomovAku - DD4 môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu elektriny 
do  odberného miesta bude dohodnutá zodpovedajúca distribučná sadzba pre odberateľov  

 
elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny 
DomovAku - DD4. Sadzba sa použije aj pre odberné miesto s nabíjacou stanicou elektrických 
vozidiel.

DomovAku - DD4
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]
 ceny za odobratú elektrinu v NT [€/kWh]

0,0950
0,0614

0,1140
0,0737

DomovVykurovanie - DD5
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]
 ceny za odobratú elektrinu v NT [€/kWh]

0,1038
0,0690

0,1246
0,0828

II. Ďalšie podmienky uplatnenia ceny za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti 

1. Sadzby, ceny a podmienky uplatnenia ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto 
cenníku platia od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 pre dodávku elektriny 
spoločnosťou ZSE Energia, a.s. ako dodávateľom elektriny (ďalej len „dodávateľ 
elektriny“) zraniteľnému odberateľovi elektriny, ktorým je odberateľ elektriny 
v domácnosti. Odberateľom elektriny v domácnosti sa rozumie fyzická osoba, ktorá 
nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti. 

2. Sadzby, ceny a podmienky uplatnenia ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto 
cenníku platia výlučne pre dodávku elektriny do odberných miest odberateľa 
elektriny v domácnosti, pre ktoré má odberateľ elektriny v domácnosti uzatvorenú 
zmluvu o združenej dodávke elektriny s dodávateľom elektriny za cenu regulovanú 
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 17b ods. 1 zákona 
č. 251/2012 Z. z. o  energetike a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o  združenej dodávke elektriny za cenu 
regulovanú úradom“). 

3. Zmluvu o  združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom je odberateľ 
elektriny v  domácnosti oprávnený uzatvoriť s  dodávateľom elektriny pre každé 
odberné miesto, v ktorom odberateľ elektriny v domácnosti odoberá elektrinu pre 
vlastnú spotrebu v domácnosti (t. j. pre domácnosti, chaty, garáže, záhradky alebo 
iného odberného miesta, ak odber elektriny v  takomto odbernom mieste neslúži 
na podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť, ktorá nepredstavuje vlastnú spotrebu 
odberateľa elektriny v domácnosti). 

4. Zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom možno uzatvoriť 

aj pre odberné miesto slúžiace na odber elektriny spoločných častí a  spoločných 
zariadení bytového domu v  zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o  vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v  znení neskorších predpisov, ak správca bytového domu 
alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov dodávateľovi elektriny 
alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy vyhlási podľa príslušnej platnej právnej 
úpravy, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v  elektroenergetike a  niektoré 
podmienky vykonávania (vybraných) regulovaných činností v  elektroenergetike, 
že užívanie spoločných častí a  spoločných zariadení bytového domu je spojené 
výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných 
zariadení len domácnosťami. V  prípade vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety, 
dodávateľ elektriny uplatní sadzby, ceny a  podmienky uplatnenia ceny uvedené 
v  tomto cenníku na dodávku elektriny do odberného miesta slúžiaceho na odber 
elektriny v  spoločných častiach a  spoločných zariadeniach bytového domu, ku 
ktorému sa takéto vyhlásenie vzťahuje, a to najskôr s účinnosťou odo dňa priradenia 
príslušnej sadzby za distribúciu elektriny pre domácnosti pre takéto odberné miesto 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy (nikdy nie spätne).

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

6. 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 
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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 v domácnosti 
fakturované dodávateľom elektriny pre každé odberné miesto ako samostatné 
fakturačné položky.

7. Odberateľ elektriny v  domácnosti si môže podľa svojich odberových pomerov 
zvoliť sadzbu ceny za dodávku elektriny podľa tohto cenníka, pričom musí spĺňať 
podmienky na pridelenie zvolenej sadzby uvedené v  tomto cenníku. Dodávateľ 
elektriny alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený kedykoľvek 
vykonať kontrolu dodržiavania podmienok pre pridelenie sadzby ceny za dodávku 
elektriny uvedených v  tomto cenníku, ako aj kontrolu splnenia podmienok pre 
pridelenie sadzby dodávky elektriny pre odberateľa elektriny v  domácnosti 
stanovených právnymi predpismi alebo rozhodnutím úradu. V prípade neoprávnene 
pridelenej sadzby má dodávateľ elektriny právo doúčtovať odberateľovi elektriny 
spotrebu v sadzbe, na ktorú má odberateľ elektriny právo podľa podmienok tohto 
cenníka a príslušných právnych predpisov.

8. Sadzby a  ceny za dodávku elektriny odberateľovi v domácnosti uvedené v  tomto 
cenníku sa skladajú: 
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, ak ide o dvojpásmovú sadzbu 
9. 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 prestupnom 
roku 1/366) dvanásťnásobku mesačnej platby za každý, aj začatý deň dodávky 
elektriny.

10. 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 na 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 fakturačné 
obdobie. 

11. Dodávateľ elektriny vystavuje vyúčtovacie faktúry za dodávku elektriny (a súvisiace 
služby) spravidla jedenkrát ročne. Ak odberateľ elektriny v domácnosti neumožní 
prístup k určenému meradlu na účely odpočtu dodanej elektriny, spotreba elektriny 
sa vyúčtuje podľa spotreby určenej prevádzkovateľom distribučnej sústavy 
náhradným spôsobom v  súlade s  prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy.

12. Meranie elektriny sa vykonáva súvisle počas celého dňa v jednom pásme alebo je 
rozlíšené na dvoch pásiem VT a NT, ktorých využitie je určené príslušnou sadzbou. 
Doba trvania (doba platnosti) VT a  NT je určená prevádzkovateľom distribučnej 
sústavy. Podmienky na priradenie TDO (typových diagramov odberu) zverejňuje 
prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Informácie o  šírení signálov HDO, priradenia 
TDO a o dobe platnosti VT a NT pre sadzby DD1-DD8 sú uvedené na webovom sídle 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 

13. 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. 

14. V prípade zmeny rozhodnutia úradu bude dodávateľ elektriny uplatňovať sadzby, 
ceny a podmienky uplatnenia ceny za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny 
v domácnosti v súlade s vykonanou zmenou rozhodnutia úradu, a to s účinnosťou 
odo dňa určeného v rozhodnutí úradu o zmene cenového rozhodnutia.

15. Dodávateľ elektriny účtuje k  cenám za dodávku elektriny odberateľovi elektriny 
v domácnosti daň z pridanej hodnoty v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani 
z  pridanej hodnoty v  znení neskorších predpisov a  prípadne ďalšie dane alebo 
poplatky v súlade s platnými právnymi predpismi. 




