
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27,  P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 
Číslo: 0063/2011/E                                                     Bratislava, 1.12.2010 

Číslo spisu: 4827-2010-BA 

 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 

písm. d) prvého bodu a písm. f) a kk) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci 

rozhodnutia o cene za dodávku elektriny pre malé podniky na obdobie od 1. januára 2011                            

do 31. decembra 2011 pre regulovaný subjekt ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,                      

816 47 Bratislava, IČO 36 677 281 takto    

 

r o z h o d o l: 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 12       

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 2 a prílohou č. 7 k 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 regulovaný subjekt ZSE Energia, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 677 281 schvaľuje na obdobie od 1. januára 2011  

do 31. decembra 2011 tieto maximálne ceny za dodávku elektriny pre malé podniky:  

   
 

I. Ceny a podmienky dodávky elektriny 

 

1. Cena za dodávku elektriny pre malé podniky so sadzbou DMP1 – StandardPower 

 

Sadzba dodávky elektriny DMP1 – StandardPower môže byť dohodnutá (pridelená), len ak 

pre distribúciu elektriny do odberného miesta bude dohodnutá (pridelená) distribučná sadzba 

pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach C1, 

C2 alebo C3. 

 

DMP1 – StandardPower  – jednopásmová sadzba 

Sadzba je zložená z: bez DPH (€) 

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mes.) 0,7000 

b) ceny za elektrinu (€/kWh) 0,0704 

 

Podmienky dodávky elektriny v sadzbe DMP1 – StandardPower 

 

1.  Vyúčtovanie za dodávku elektriny pre malé podniky sa realizuje podľa odpočtových 

cyklov príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto 

malého podniku pripojené. 
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2.  Mesačná platba za jedno odberné miesto je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie 

vždy v rovnakej výške. Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne, 

podľa počtu dní v danom fakturačnom období s prihliadnutím na celkový počet dní            

v kalendárnom roku, spravidla je to 1/365 dvanásť násobku mesačnej platby za každý aj 

začatý deň dodávky elektriny. 

3.  Faktúry za opakované dodanie tovaru a služby pre odberateľov elektriny sa vyhotovujú 

spravidla mesačne na základe predpokladaného množstva odberu elektriny stanoveného 

spravidla na základe skutočného odberu elektriny za predchádzajúce obdobie. 

4.  Sadzbu možno zmeniť najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. 

5.  Dodávateľ elektriny je oprávnený skontrolovať dodržiavanie podmienok na pridelenie tejto 

sadzby. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má dodávateľ elektriny právo doúčtovať 

spotrebu elektriny cenou za dodávku elektriny v príslušnej sadzbe, ktorej podmienky 

pridelenia odberateľ elektriny spĺňa. 

6.  Dodávateľ elektriny účtuje k cenám za dodávku elektriny pre malé podniky DPH v súlade 

so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

spotrebnú daň 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. 

7. Všeobecné obchodné podmienky pre oprávnených odberateľov so zmluvou o združenej 

dodávke elektriny ZSE Energia, a.s., sú dostupné na internetovej stránke www.zse.sk a na 

internetovej stránke www.elektroweb.sk. 

8.  Ak je v platnej zmluve o dodávke elektriny uzatvorenej medzi dodávateľom elektriny         

a malým podnikom do 31. decembra 2010 dohodnutá sadzba (produkt) dodávky elektriny 

StandardPower, táto sa pre dodávku elektriny malému podniku na rok 2011 nahrádza 

sadzbou DMP1 – StandardPower a dodávka elektriny malému podniku s dohodnutou 

sadzbou (produktom ) dodávky elektriny StandardPower je poskytovaná a fakturovaná       

v roku 2011 s účinnosťou od 1. januára 2011 podľa sadzby DMP1 – StandardPower             

v zmysle podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 

 

2. Cena za dodávku elektriny pre malé podniky so sadzbou DMP4 –StandardPowerDuo 

 

Sadzba dodávky elektriny DMP4 – StandardPowerDuo môže byť dohodnutá (pridelená), len 

ak pre distribúciu elektriny do odberného miesta bude dohodnutá (pridelená) distribučná 

sadzba pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny                          

v domácnostiach C4 alebo C5, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre užívateľov 

distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach s charakteristikou 

najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DMP4 – StandardPowerDuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zse.sk/
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DMP4 – StandardPowerDuo – dvojpásmová  sadzba s nižšou spotrebou 

Sadzba je zložená z: bez DPH (€) 

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mes.) 0,7000 

b) ceny za odobratú  elektrinu vo VT (€/kWh) podľa pomeru spotreby v pásme NT k celkovej 

spotrebe 

do 15 % vrátane 0,0745 

od 15 % do 30 % vrátane 0,0741 

od 30 % do 50 % vrátane 0,0737 

nad 50 % 0,0732 

ceny za odobratú  elektrinu v NT (€/kWh) podľa pomeru spotreby v pásme NT k celkovej 

spotrebe 

do 15 % vrátane 0,0561 

od 15 % do 30 % vrátane 0,0558 

od 30 % do 50 % vrátane 0,0554 

nad 50 % 0,0548 

 

 

NT – poskytuje sa minimálne osem hodín denne 

 

Podmienky dodávky elektriny v sadzbe DMP4 – StandardPowerDuo 

 

1.  Vyúčtovanie za dodávku elektriny pre malé podniky sa realizuje podľa odpočtových 

cyklov príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto 

malého podniku pripojené. 

2.  Cena za dodávku elektriny pre malé podniky sa účtuje podľa pomeru spotreby v NT                 

k celkovej spotrebe vo výške stanovenej rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových 

odveví pre dodávateľa elektriny. 

3.  Mesačná platba za jedno odberné miesto je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie 

vždy v rovnakej výške. Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne, 

podľa počtu dní v danom fakturačnom období s prihliadnutím na celkový počet dní             

v kalendárnom roku, spravidla je to 1/365 dvanásťnásobku mesačnej platby za každý aj 

začatý deň dodávky elektriny. 

4. Doba platnosti NT sa poskytuje minimálne osem hodín denne.  

5.  Podmienkou pridelenia sadzby DMP4 – StandardPowerDuo – je 2-tarifné meranie. 

6.  Faktúry za opakované dodanie tovaru a služby pre odberateľov elektriny sú vystavované 

spravidla mesačne na základe predpokladaného množstva odberu elektriny stanoveného 

spravidla na základe skutočného odberu elektriny za predchádzajúce obdobie. 

7.  Sadzbu možno zmeniť najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. 

8.  Dodávateľ elektriny je oprávnený skontrolovať dodržiavanie podmienok na pridelenie tejto 

sadzby. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má dodávateľ elektriny právo doúčtovať 

spotrebu elektriny cenou za dodávku elektriny v príslušnej sadzbe, ktorej podmienky 

pridelenia odberateľ elektriny spĺňa. 

9.  Dodávateľ elektriny účtuje k cenám za dodávku elektriny pre malé podniky DPH v súlade 

so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

spotrebnú daň 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.  

10. Všeobecné obchodné podmienky pre oprávnených odberateľov so zmluvou o združenej 

dodávke elektriny ZSE Energia, a.s., sú dostupné na internetovej stránke www.zse.sk a na 

http://www.zse.sk/


 4 

internetovej stránke www.elektroweb.sk 

11. Ak je v platnej zmluve o dodávke elektriny uzatvorenej medzi dodávateľom a malým 

podnikom do 31. decembra 2010  dohodnutá sadzba (produkt) dodávky elektriny 

StandardPowerDuo, táto sa pre dodávku elektriny malému podniku na rok 2011 nahrádza 

sadzbou DMP4 – StandardPowerDuo a dodávka elektriny malému podniku s dohodnutou 

sadzbou (produktom) dodávky elektriny StandardPowerDuo je poskytovaná a fakturovaná       

v roku 2011 s účinnosťou od 1. januára 2011 podľa sadzby DMP4 – StandardPowerDuo          

v zmysle podmienok rozhodnutia. 

 

3. Cena za dodávku elektriny pre malé podniky so sadzbou DMP6 – 

StandardPowerDirect 

 

Sadzba dodávky elektriny DMP6 – StandardPowerDirect môže byť dohodnutá (pridelená), 

len ak pre distribúciu elektriny na odbernom mieste bude dohodnutá distribučná sadzba pre 

užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach C6. 

 

DMP6 – StandardPowerDirect - dvojpásmová  sadzba s vyššou spotrebou 

Sadzba je zložená z: bez DPH (€) 

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mes.) 0,7000 

b) ceny za  odobratú elektrinu vo VT (€/kWh) 

    ceny za odobratú elektrinu v NT  (€/kWh) 
0,0893 

0,0602 

 

NT – poskytuje sa minimálne osem hodín denne 

 

Podmienky za dodávku elektriny v sadzbe DMP6 – StandardPowerDirect 

 

1.  Vyúčtovanie za dodávku elektriny pre malé podniky sa realizuje podľa odpočtových 

cyklov príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto 

malého podniku pripojené. 

2.  Mesačná platba je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie vždy v rovnakej výške. 

Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne, podľa počtu dní v danom 

fakturačnom období s prihliadnutím na celkový počet dní v kalendárnom roku, spravidla je 

to 1/365 dvanásť násobku mesačnej platby za každý aj začatý deň dodávky elektriny. 

3.  Podmienkou pridelenia sadzby DMP6 – StandardPowerDirect je 2-tarifné meranie. 

4.  Doba platnosti NT sa poskytuje minimálne osem hodín denne.  

5.  Faktúry za opakované dodanie tovaru a služby pre odberateľov elektriny sú vystavované 

spravidla mesačne na základe predpokladaného množstva odberu elektriny stanoveného 

spravidla na základe skutočného odberu elektriny za predchádzajúce obdobie. 

6.  Sadzbu možno zmeniť najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. 

7.  Dodávateľ elektriny je oprávnený skontrolovať dodržiavanie podmienok na pridelenie 

tejto sadzby. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má dodávateľ elektriny právo 

doúčtovať spotrebu elektriny cenou za dodávku elektriny v príslušnej sadzbe, ktorej 

podmienky pridelenia odberateľ elektriny spĺňa. 

8.  Dodávateľ elektriny účtuje k cenám za dodávku elektriny pre malé podniky DPH v súlade 

so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

spotrebnú daň 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.  

9.  Všeobecné obchodné podmienky pre oprávnených odberateľov so zmluvou o združenej 
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dodávke elektriny ZSE Energia, a.s., sú publikované na internetovej stránke www.zse.sk 

a na internetovej stránke www.elektoweb.sk. 

10. Ak je v platnej zmluve o dodávke elektriny uzatvorenej medzi dodávateľom elektriny            

a malým podnikom do 31. decembra 2010 dohodnutá sadzba (produkt) dodávky elektriny 

StandardPowerDirect, táto sa pre dodávku elektriny malému podniku na rok 2011 nahrádza 

sadzbou DMP6 – StandardPowerDirect a dodávka elektriny malému podniku s dohodnutou 

sadzbou (produktom) dodávky elektriny StandardPowerDirect je poskytovaná                    

a fakturovaná v roku 2011 s účinnosťou od 1. januára 2011 podľa sadzby DMP6 – 

StandardPowerDirect podľa podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 

 

 

II. Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky 

 

1.  Sadzby, ceny a podmienky uvedené v tomto rozhodnutí platia od 1. januára 2011                    

do 31. decembra 2011 pre dodávku elektriny dodávateľom elektriny pre malé podniky,     

t.j. odberateľov elektriny mimo domácností v zmysle § 2 písm. a) bod 25 zákona               

č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

za podmienok ďalej uvedených v bode 3 týchto všeobecných podmienok. V prípade zmeny 

rozhodnutia bude dodávateľ elektriny uplatňovať sadzby, ceny alebo podmienky za 

dodávku elektriny pre malé podniky podľa zmeneného rozhodnutia od obdobia určeného 

v novom rozhodnutí  Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“). 

2.  Ceny v sadzbách za dodávku elektriny pre malé podniky určené týmto rozhodnutím v sebe 

zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlku, ako aj 

ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk, ktorý je možno zahrnúť do 

ceny dodávateľa elektriny pre malé podniky, a 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, a z ceny za 

jednu kWh odobratej elektriny v príslušnom pásme (VT a NT), ak ide o dvojpásmovú 

sadzbu 

Ceny v sadzbách za dodávku elektriny pre malé podniky určené týmto rozhodnutím v sebe 

nezahŕňajú cenu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose                 

a distribúcii elektriny, tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie systému            

a ostatné položky v súlade s cenovým rozhodnutím vo veci schválenia alebo určenia ceny 

za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre príslušného prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto malého podniku pripojené. Uvedené 

položky budú dodávateľom elektriny fakturované k cene za dodávku elektriny pre malé 

podniky pre každé odberné miesto malého podniku v súlade s cenovým rozhodnutím 

úradu, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy 

a distribúciu elektriny pre príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je 

odberné miesto malého podniku pripojené. Predchádzajúca veta platí v prípade zmluvy        

o dodávke elektriny, na základe ktorej dodávateľ elektriny poskytuje malému podniku 

združenú dodávku elektriny alebo univerzálnu službu. 

3.  Sadzby a ceny za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2011 sa pridelia odberateľovi 

elektriny mimo domácnosti, ktorého spotreba elektriny v roku 2009 za všetky jeho odberné 

miesta bola najviac 30 000 kWh. Odberatelia elektriny mimo domácnosti bez histórie 

spotreby elektriny za rok 2009  nie sú považovaní za malé podniky na účely pridelenia 

sadzieb a cien za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2011. 

4.  Dodávka elektriny pre malé podniky je realizovaná na základe tohto rozhodnutia podľa 

podmienok dodávky elektriny v sadzbách (produktoch) DMP1 – StandardPower, DMP4 – 

StandardPowerDuo a DMP6 – StandardPowerDirect. 

http://www.zse.sk/
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5.  Názvy sadzieb StandardPower, StandardPowerDuo a StandardPowerDirect sú označenia 

chránené ochrannými známkami zapísanými v registri ochranných známok vedenom 

Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorých majiteľom je dodávateľ 

elektriny. 

6.  Odpočet určených meradiel sa vykoná na konci fakturačného obdobia príslušným 

prevádzkovateľom distribučnej sústavy  Pri zmene ceny dodávanej elektriny na začiatku 

alebo v priebehu regulačného roka sa nová cena bude uplatňovať po vykonaní odpočtu 

určených meradiel. Ak sa spotreba určí iným spôsobom ako fyzickým odpočtom, môže 

odberateľ elektriny požiadať dodávateľa elektriny o preverenie jeho správnosti. 

7.  Zmluvou o dodávke elektriny sa rozumie aj zmluva o združenej dodávke elektriny, zmluva      

o dodávke elektriny 

 oprávnenému odberateľovi a zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti 

za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb 

oprávnenému odberateľovi elektriny. 

8. Vysvetlivky k použitým skratkám: 

NT – doba platnosti nízkeho pásma (nízkej tarify). 

VT – doba platnosti vysokého pásma (vysokej tarify). 

    Doba trvania (doba platnosti) VT a NT je určená príslušným prevádzkovateľom 

distribučnej sústavy. 

 

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez DPH, bez spotrebnej dane z elektriny a bez 

odvodu do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na 

nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.   

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 29.10.2010 doručený 

návrh ceny za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2011 (ďalej len „návrh ceny“) 

regulovaného subjektu ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 677 281 

(ďalej len „regulovaný subjekt“) zaevidovaný pod podacím číslom úradu 16722/2010/BA. 

Týmto dňom začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“).  

 

Regulovaný subjekt je v cenovom konaní zastúpený spoločnosťou         

Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Ing. Ivan Šajban, 

Ing. Silvia Čuntalová, Ing. Juraj Nyulassy a JUDr. Lucia Mikušková. 

 

Začatie cenového konania oznámil úrad Ministerstvu hospodárstva  

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako účastníkovi konania listom 

č. 16885/2010/BA zo dňa 2.11.2010.  

 

Úrad vyzval listom č. 17727/2010/BA zo dňa 10.11.2010 regulovaný subjekt na 

odstránenie nedostatkov v návrhu ceny a cenové konanie rozhodnutím č. 0157/2010/E-PK zo dňa 

10.11.2010 prerušil. 

 

Regulovaný subjekt požiadal listom č. 0185/REG/11/2010 zo dňa 22.11.2010 

zaevidovaným pod podacím číslom úradu 18659/2010/BA doručeným dňa 22.11.2010 úrad 

o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov návrhu ceny. Úrad listom č. 18666/2010/BA 

zo dňa 22.11.2010 žiadosti vyhovel a predĺžil regulovanému subjektu lehotu na odstránenie 

nedostatkov návrhu ceny. 
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