Cenník za distribúciu elektriny
a za poskytovanie systémových služieb
pre užívateľov distribučnej sústavy
platný od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
Tento cenník bol vypracovaný v zmysle rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 0060/2011/E vydaného 1. 12. 2010 a č. 0092/2011/E vydaného 20. 12. 2010.
Rozhodnutia sú zverejnené aj na internetovej stránke www.zse.sk.

B.

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a za
poskytovanie systémových služieb pre Užívateľov DS v domácnostiach

I. Všeobecné pravidlá
1.

Tarify uvedené v tomto rozhodnutí platia pre distribúciu elektriny
v zmysle výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009
č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe
jej vykonania a výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla
2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike
v znení neskorších predpisov pre Užívateľov DS v domácnostiach,
ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej
sústavy ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518
(ďalej len „ZSE Distribúcia, a.s.“) nízkeho napätia (s napätím medzi
fázami do 1 kV) a ktorých odber elektriny slúži len na uspokojovanie
osobných potrieb Užívateľa DS v domácnosti, klasifikované podľa
§ 2 písm. b) bod 24 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (aj pre chaty, garáže,
záhradky a podobne, ak odber neslúži na podnikateľskú činnosť). Tieto
tarify za distribúciu elektriny zahŕňajú aj ceny za prístup do prenosovej
sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose elektriny.
2. Sadzby uvedené v tomto rozhodnutí sa uplatňujú pre každé odberné
miesto zvlášť. Za odberné miesto sa považuje odberné elektrické
zariadenie jedného Užívateľa DS trvalo elektricky prepojené na
súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje distribúcia elektriny
a ktorého odber je spravidla meraný jednou meracou súpravou.
3. Meranie odberu elektriny pre Užívateľa DS sa uskutočňuje v súlade
s Technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Požiadavky nad rámec Technických podmienok prevádzkovateľa
distribučnej sústavy a prevádzkového poriadku dohodne obchodník
s elektrinou alebo dodávateľ elektriny za ceny stanovené cenníkom
služieb distribúcie elektriny.
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4. ZSE Distribúcia, a.s., vystavuje vyúčtovacie faktúry za distribúciu
elektriny na základe odpočtu určeného meradla. Odpočet určených
meradiel vykoná ZSE Distribúcia, a.s., na konci fakturačného obdobia.
Pri zmene sadzby za distribúciu elektriny na začiatku alebo v priebehu
regulačného roka sa nová sadzba bude uplatňovať po vykonaní
odpočtu určených meradiel. Požiadavky na odpočet nad štandard
definovaný v prevádzkovom poriadku sa osobitne dohodnú medzi
prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zmluvnými partnermi. Ak
Užívateľ DS neumožní prístup k určenému meradlu alebo neumožní
vykonanie odpočtu, vyúčtovanie sa vykoná podľa spotreby elektriny
určenej podľa bodu 6. Užívateľ DS môže požiadať ZSE Distribúcia, a.s.,
v prípade zmluvy o združenej dodávke elektriny cez svojho dodávateľa
elektriny, o preverenie správnosti stavov určených meradiel. V prípade
neopodstatnenej žiadosti hradí vyvolané náklady Užívateľ DS podľa
platného prevádzkového poriadku.
5. Sadzba uvedená v tomto rozhodnutí sa stanovuje najmenej na
12 mesiacov. O zmenu sadzby u toho istého Užívateľa DS na tom istom
odbernom mieste možno požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov
od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov
Užívateľa DS môže Užívateľ DS cez dodávateľa elektriny alebo priamo
požiadať ZSE Distribúcia, a.s., o zmenu sadzby skôr. Zmenu sadzby
posudzuje a povoľuje ZSE Distribúcia, a.s. Za zmenu odberových
pomerov sa nepovažuje sezónne využívanie spotrebičov.
6. Vyúčtovacia faktúra za distribúciu elektriny sa vystavuje spravidla
jedenkrát ročne. Ak Užívateľ DS 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.
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8.

9.

10.
11.

12.

Faktúry za opakované dodanie tovaru a služby sú vystavované
spravidla na obdobie jedného mesiaca. Výška faktúry za opakované
dodanie tovaru a služby sa stanovuje odhadom. Výška odhadu závisí
od druhu sadzby, spotreby v predchádzajúcom fakturačnom období
alebo očakávanej spotreby vychádzajúcej z používaných elektrických
spotrebičov. Dodávateľ elektriny má právo upraviť výšku odhadu v
prípade zmeny objemu spotreby elektriny alebo zmeny ceny.
Sadzby obsahujú:
a) pevnú mesačnú zložku tarify:
– za jedno odberné miesto v prípade D1, D2 a D3,
– za ampérickú hodnotu ističa v prípade D4, D5,
b) variabilnú zložku tarify za 1 kWh distribuovanej elektriny.
Pevná zložka tarify je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie,
pričom pre neucelené časti kalendárnych mesiacov sa pri ročnom
odpočte fakturuje alikvotne 1/365 dvanásťnásobku pevnej zložky
mesačnej tarify za každý aj započatý deň distribúcie elektriny.
ZSE Distribúcia, a.s., je oprávnená vykonať kontrolu dodržiavania
podmienok schválených pre pridelenie sadzby.
V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má ZSE Distribúcia, a.s.,
právo doúčtovať spotrebu elektriny v sadzbe, na ktorú má Užívateľ DS
právo podľa podmienok tohto rozhodnutia.
V sadzbách sú zahrnuté náklady súvisiace s
a) uzavretím alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
b) prenájmom meracieho, pomocného, príp. ovládacieho zariadenia,
pokiaľ toto zariadenie slúži k tarifným účelom,
c) výmenou meracieho zariadenia nevyvolané Užívateľom DS,
d) overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba
nie je zavinená Užívateľom DS.

II. Sadzby a podmienky pre distribúciu elektriny
D1 sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú
obchodný produkt pre nižšiu spotrebu elektriny*

b) variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny

Cena

Jednotky

1,3311

◊/mes.

0,039865

◊/kWh

*ročná spotreba elektriny je menšia ako 1 252 kWh

D2 sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú
obchodný produkt pre vyššiu spotrebu elektriny*
Sadzba je zložená z
a) pevnej mesačnej zložky tarify za jedno odberné miesto
b) variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny

Cena

Jednotky

4,2466

◊/mes.

0,012668

◊/kWh

*ročná spotreba elektriny je väčšia ako 1 252 kWh

a) pevnej mesačnej zložky tarify za jedno odberné miesto
b) variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny

Cena

Jednotky

8,7029

◊/mes.

0,013264

◊/kWh

Pásmo nízkej tarify sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne
určenými intervalmi času prevádzky v pásme nízkej tarify, pričom aspoň
jeden interval sa poskytuje v nepretržitom trvaní minimálne tri hodiny
(podľa príslušného kódu hromadného diaľkového ovládania [HDO]
uvedeného na internetovej stránke ZSE Distribúcia, a.s., www.zse.sk),
blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. Tarifa za distribúciu
elektriny sa poskytuje v rovnakej cene za vysokú tarifu a nízku tarifu.

ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1
T 0850 111 555 F 02–50 61 39 01 kontakt@zse.sk
www.zse.sk www.eon.com
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a) pevnej mesačnej zložky tarify za jedno odberné miesto
podľa hodnoty hlavného ističa (pred elektromerom)
istič do 3 x 25 A (1 x 25 A)

Cena

Jednotky

10,9855

◊/mes.

istič do 3 x 32 A

14,0614

◊/mes.

istič do 3 x 50 A

21,9709

◊/mes.

istič do 3 x 63 A

27,6834

◊/mes.

istič do 3 x 160 A

70,3069

◊/mes.

0,003757

◊/kWh

b) variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny

Pásmo nízkej tarify sa poskytuje minimálne desať hodín denne (podľa
príslušného kódu hromadného diaľkového ovládania [HDO] uvedeného
na internetovej stránke ZSE Distribúcia, a.s., www.zse.sk), s blokovaním
akumulačných a hybridných elektrických spotrebičov v pásme vysokej
tarify. Tarifa za distribúciu sa poskytuje v rovnakej cene za vysokú tarifu a
nízku tarifu.
D5 sadzba s 2-tarifným meraním pre odberné miesta, ktoré
využívajú obchodný produkt v pásme vysokej tarify a nízkej tarify
pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie alebo iné elektrické
spotrebiče na vykurovanie s blokovaním
Sadzba je zložená z
a) pevnej mesačnej zložky tarify za 1 odberné miesto
podľa hodnoty hlavného ističa (pred elektromerom)
istič do 3 x 25 A (1 x 25 A)

Cena

Jednotky

13,7345

◊/mes.

istič do 3 x 32 A

17,5802

◊/mes.

istič do 3 x 50 A

27,4691

◊/mes.

istič do 3 x 63 A

34,6110

◊/mes.

istič do 3 x 160 A

87,9010

◊/mes.

0,003757

◊/kWh

Pásmo nízkej tarify sa poskytuje minimálne 20 hodín denne (podľa
príslušného kódu hromadného diaľkového ovládania [HDO] uvedeného
na internetovej stránke ZSE Distribúcia, a.s., www.zse.sk), s blokovaním
priamovýhrevných elektrických spotrebičov alebo iných elektrických
spotrebičov na vykurovanie s blokovaním v pásme vysokej tarify. Tarifa za
distribúciu elektriny sa poskytuje v rovnakej cene za vysokú tarifu a nízku
tarifu.
Ostatné tarify fakturované ZSE Distribúcia, a.s.
Tarifa

D3 sadzba s 2-tarifným meraním pre odberné miesta, ktoré
využívajú obchodný produkt v pásme vysokej tarify a nízkej tarify
Sadzba je zložená z

Sadzba je zložená z

b) variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny

Sadzba je zložená z
a) pevnej mesačnej zložky tarify za jedno odberné miesto

D4 sadzba s 2-tarifným meraním pre odberné miesta, ktoré
využívajú obchodný produkt v pásme vysokej tarify a nízkej
tarify pre akumulačné alebo hybridné elektrické vykurovanie

Cena

Jednotky

Za straty elektriny pri distribúcii elektriny

0,011357

◊/kWh

Za systémové služby pre koncových odberateľov
elektriny

0,008950

◊/kWh

Za prevádzkovanie systému pre koncových
odberateľov elektriny

0,014850

◊/kWh

0,00300

◊/kWh

Odvod podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/2006
Z. z. o Národnom jadrovom fonde

Tarify uvedené v tomto rozhodnutí sú bez DPH a bez spotrebnej dane
z elektriny.

ZSE 02/2011

7.
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