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Domácnosti/Elektrina

20211101_EE_ MOO_Ziadost o dodavku_novy odber_HH_EE

1.  Odberateľ

Priezvisko, meno a titul

Ulica

Ulica

Obec

Obec

Číslo domu/popisné

Číslo domu/popisné

PSČ

PSČ

FaxTelefónE-mail

2.  Trvalé bydlisko odberateľa

3.  Korešpondenčná adresa (nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s adresou trvalého bydliska)

Dátum narodenia

Žiadosť o dodávku elektriny

6.  Platobné podmienky (výber označte X)

7.  Forma zasielania faktúr (výber označte X)

8.  Mám záujem o poskytnutie Ponuky Elektrina so zárukou  

Číslo Zmluvy o pripojení

Kópia Zmluvy o pripojení tvorí prílohu Žiadosti o dodávku elektriny.

Dátum uzatvorenia Zmluvy o pripojení

4.  Zmluva o pripojení

5.  Označenie odberného miesta

EIC odberného miesta (nájdete na vyúčtovacej faktúre alebo v Zmluve o pripojení)

Ulica

Obec PSČ

Iné**

Poštou Elektronicky***

Mesačne

DD1

áno

Cyklus preddavkových platieb

Požadovaná sadzba dodávky elektriny

Domáca nabíjacia stanica pre elektromobil

Štvrťročne

DD2

nie

Polročne

DD3 DD4 DD5

Ročne

BIC (SWIFT)

BIC (SWIFT)

E-mail

IBAN

IBAN

Spôsob úhrady faktúr a vrátenie preplatkov

SEPA Inkaso*

Prevod z účtu/na účet

Predpokladaná ročná spotreba Suma preddavkovej platby
kWh

Číslo domu/popisné/parcelné /poschodie/číslo bytu

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36 677 281, DIČ: 2022249295, IČ DPH: SK2022249295
Zapísaná v OR OS BA1, odd. Sa, vložka č. 3978/B

Licencie: elektrina 2007E0254, plyn 2011P0166, finančný agent 189976
Kontakt: P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk, kontakt@zse.sk,
0850 111 555 pracovné dni: 7.00 – 19.00 h
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*  Na zriadenie SEPA Inkasa potrebujete podpísaný Mandát, ktorý získate na ZSE Centrách alebo na www.zse.sk. V banke si následne zriadite už len Súhlas so SEPA Inkasom.
** Platba poštovou poukážkou.
*** Vyznačením formy zasielania faktúr elektronicky odberateľ udeľuje spoločnosti ZSE Energia, a.s. svoj súhlas na vydávanie faktúr v elektronickej forme v súlade s ustanovením 

§ 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z priadnej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zároveň odberateľ berie na vedomie, že ak si zvolí elektronickú fakturáciu, 
automaticky sa mu nastaví aj platba bankovým prevodom (ak nemá SEPA inkaso). V prípade voľby elektronickej formy zasielania faktúr je podmienkou vyplnenie položky E-mail. 
Kombinácia platby poštovou poukážkou a elektornického zasielania faktúr nie je možná.

Ak sa zmluva uzatvára so zástupcom odberateľa
• Originál splnomocnenia, ak sa odberateľ dal zastupovať.
• Plnomocenstvo musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, adre su  

trvalého bydliska splnomocniteľa a splnomocnenca a taktiež rozsah splnomocnenia.
• Plnomocenstvo musí byť podpísané oboma stranami - splnomocnencom aj 

splnomocniteľom, pričom overenie notárom sa nevyžaduje. 

Spôsob platby
Prevod z účtu – číslo účtu alebo IBAN a SWIFT Zákazníka je povinný údaj. 
SEPA Inkaso – plaťte za elektrinu zo svojho osobného účtu priamo na účet ZSE Energia, 
a. s., a  ušetríte svoj čas aj peniaze. Zároveň je potrebné priložiť aj podpísané tlačivo 
Mandát na inkaso v SEPA.
Poštový poukaz (PPÚ) – zašleme spolu s faktúrami.

Cyklus preddavkových platieb
tj. obdobie vystavovania zálohových faktúr.

Požadovaná sadzba
Odberateľ elektriny si s dodávateľom dohodne pre každé svoje odberné miesto podľa 
príslušných odberových pomerov druh sadzby. 
Zmenu je odberateľ oprávnený uskutočniť najskôr po  uplynutí dvanástich mesiacov 
od  určenia sadzby alebo od  poslednej zmeny sadzby. V  prípade zmeny odberových 
pomerov odberateľa môže odberateľ cez dodávateľa elektriny požiadať spoločnosť 
Západoslovenska distribučná, a.s., o  zmenu sadzby skôr. Zmenu sadzby posudzuje 
a  povoľuje Západoslovenská distribučná, a.s. Za  zmenu odberových pomerov sa 
nepovažuje sezónne využívanie spotrebičov.
Pre účely ocenenia odberu elektriny odberateľov kategórie domácnosť sa uplatňujú 
nasledovné druhy sadzieb:

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 určeným časom prevádzky v pásme NT v nepretržitom trvaní aspoň 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.

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.

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 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.

Pri zmene sadzby vám bude zaslaný návrh Zmluvy.

Vysvetlivky k tlačivu Žiadosť o dodávku elektriny kategórie domácnosť

9.  Za odberateľa

Meno a priezvisko odberateľa Meno a priezvisko, funkcia

Miesto Miesto

Podpis Podpis

Dátum Dátum

10. Za ZSE Energia, a.s., prijal

Žiadatelia svojím podpisom potvrdzujú:
a) pravdivosť vyššie uvedených údajov;
b) súhlas k spracovaniu svojich vyššie uvedených osobných údajov v informačných systé-

moch dodávateľa elektriny v rozsahu potrebnom na výkon činností podľa udeleného 

povolenia na podnikanie v energetike, ako aj pre marketingové účely, a  to na dobu 
do uzavretia Zmluvy o dodávke elektriny, ako aj na celú dobu platnosti tejto zmluvy. 
Udelený súhlas má žiadateľ právo kedykoľvek písomne odvolať.
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