Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny kategórie C spoločnosti
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
je platný pre odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy prevádzkovateľa
distribučnej sústavy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, 813 61
Bratislava na území pôsobnosti Regionálnych stredísk Železničnej energetiky

elektriny pre odberateľov kategórie C z distribučnej sústavy
ŽSR, Bratislava pripojených na území pôsobnosti

1. Uvedené ceny platia pre dodávku elektriny oprávneným odberateľom kategórie C odberatelia pripojení na sieť nízkeho napätia 0,4 kV (NN). Cenník je určený odberateľom
okrem domácností, ktorí nespĺňajú podmienku podľa § 3 písm. a) bodu 10 Zákona
o energetike č.251/2012 Z.z., ktorý definuje malé podniky ako odberateľov s ročnou
spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh.
2. Ceny uvedené v tomto cenníku sú ceny bez dane z pridanej hodnoty (DPH).
3. Uvedené sadzby platia pre každé jedno odberné miesto samostatne, pokiaľ sa dodávateľ
a odberateľ nedohodnú inak.
4. Za jedno samostatné odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného
odberateľa na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny, a ktorého
odber je spravidla meraný jednou meracou súpravou. V prípade, že súvislosť pozemku je
prerušená verejnou komunikáciou, musí byť naviac splnená podmienka technologickej
nadväznosti.
5. Výnimka z cenníka kategórie C: V prípadoch samostatne meraných odberov právnických
osôb alebo fyzických osôb meracím zariadením, keď sú náklady za odber elektriny
odberateľom rozpočítavané priamo na jednotlivých užívateľov - domácnosti, uplatňuje sa
na základe písomnej žiadosti odberateľa sadzba pre domácnosti. Podmienkou uplatnenia
sadzby pre domácnosti je skutočnosť, že v písomnej žiadosti odberateľ výslovne uvedie, že
náklady na odber elektriny sú priamo preúčtované na jednotlivé domácnosti.
6. Pre meranie a účtovanie odberu elektriny (kWh) sa rozlišujú tieto tarifné časové pásma:
a) pásma platnosti vysokej tarify (VT) v dňoch pondelok až nedeľa,
b) pásma platnosti nízkej tarify (NT) v dňoch pondelok až nedeľa.
7. SADZBY:
a) Sadzba CZ BA – jednotarifná sadzba pre odberné miesta elektriny. Krátkodobé odbery,
napríklad stavebné odbery, cirkusy, zábavné podniky a výstavy, sú z tarifného hľadiska
považované za odbery kategórie C a účtujú sa vždy podľa sadzby CZ BA,
b) Sadzba CZN BA - dvojtarifná sadzba pre odberné miesta so samostatne meraným
odberom elektriny v pásmach nízkeho zaťaženia elektrizačnej sústavy,

c) Sadzba CZ111 BA - dvojtarifná sadzba pre plne elektrifikované odberné miesta
s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním.
Jednotarifná sadzba:
sadzba

CZ BA

mesačná platba za jedno OM

3,00 EUR

za elektrinu

0,0850 €/kWh

+ tarify podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2012/E (distribúcia elektriny vrátane bez strát a za straty pri
distribúcii elektriny ), + tarify za systémové služby a prevádzkovanie systému.

Dvojtarifné sadzby:
Sadzby

CZ111 BA

CZN BA

mesačná platba za jedno OM

3,00 EUR

3,00 EUR

VT za elektrinu

0,0970 €/kWh

0,0870 €/kWh

NT za elektrinu

0,0740 €/kWh

0,0620 €/kWh

+ tarify podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2012/E (distribúcia elektriny vrátane bez strát a za straty pri
distribúcii elektriny ), + tarify za systémové služby a prevádzkovanie systému.

Uvedené ceny sú ceny bez DPH a nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorej výška je 0,00132 €/kWh,
a bez odvodu Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, ktoré budú fakturované podľa
platných právnych predpisov.
8. Podmienky pre sadzby CZN BA:
a) Nízku tarifu poskytuje dodávateľ denne v celkovej dĺžke 8 hodín spravidla od 22.00 h.
do 6.00 h.
b) Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov
a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. Ak poskytnutá nízka tarifa je
v priebehu dňa rozdelená do viacerých časových úsekov, nesmie byť žiadny z nich kratší
ako jedna hodina.
c) V priebehu dňa môže dodávateľ dobu platnosti nízkej tarify operatívne meniť.
d) Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných
spotrebičov v dobách vysokej tarify.
9. Podmienky pre sadzbu CZ111 BA:
a) Sadzbu je možné priznať výlučne pre plne elektrifikované odberné miesto s pevne
inštalovanými elektrickými priamo výhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu
teplej úžitkovej vody, so zabezpečením technického blokovania priamo výhrevných častí
v čase platnosti pásma VT, pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod
inštalovaný napevno bez zásuviek so stykačom ovládaným tarifným spínačom cez
oddeľujúce relé, ktorý určí dodávateľ.

b) Sadzbu nie je možné priznať v prípade, že odberné miesto používa ktorýkoľvek iný druh
média pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Podmienkou uplatnenia tejto
sadzby je podiel inštalovaného príkonu v priamo výhrevnom vykurovaní, príprave teplej
úžitkovej vody a klimatizácii vo výške minimálne 60 % celkového inštalovaného príkonu,
pričom pri tepelnom čerpadle sa započíta trojnásobný inštalovaný príkon.
c) Pásmo NT sa poskytuje denne v celkovej dĺžke 20 hodín, pričom dodávateľ určí časový
úsek VT podľa nasledovných zásad:
 maximálne 4 hodiny, pričom dodávateľ operatívne riadi časové úseky počas dňa tak,
aby ani jeden časový úsek VT nebol dlhší ako 2 hodiny,
 časový úsek NT nesmie byť kratší ako 1 hodina,
 časový úsek týchto pásiem nemusí byť rovnaký pre všetkých odberateľov
a jednotlivé dni, dodávateľ nie je povinný zmenu časového úseku oznámiť.
d) Blokovanie priamo výhrevných elektrických spotrebičov sa vykonáva:
 v pásme vysokej tarify,
 v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, v maximálnej dĺžke
2 hodiny
denne s tým, že vypnutie nie je dlhšie ako 1 hodina a prestávka medzi vypnutím
nie je kratšia ako 1 hodina.
e) Blokovanie akumulačných ohrievačov vody sa vykonáva:
 v pásme vysokej tarify,
 v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, minimálne 8 hodín maximálne
12 hodín denne.

10. Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri
prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu za systémové
služby, tarifu za prevádzkovanie systému) podľa cenového rozhodnutia Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví. Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované
osobitne a v súlade s cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
vydaným príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je odberné
miesto odberateľa elektriny v domácnosti pripojené (ďalej len „príslušný prevádzkovateľ
distribučnej sústavy“).
11. Od 1. januára 2013 v zmysle Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. §3 bod 10. bola
zavedená kategória malý podnik. ŽSR pridelia sadzbu pre malý podnik až po splnení
podmienok v zmysle bodu 8) Rozhodnutia ÚRSO č.0079/2013/E.
Cenník platný od 1. januára 2013

Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny kategórie C spoločnosti
Železnice Slovenskej republiky
je platný pre odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy prevádzkovateľa
distribučnej sústavy Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava na
území pôsobnosti Regionálnych stredísk Železničnej energetiky

elektriny pre odberateľov kategórie C z distribučnej sústavy
ŽSR pripojených na území pôsobnosti

1. Uvedené ceny platia pre dodávku elektriny oprávneným odberateľom kategórie
C- odberatelia pripojení na sieť nízkeho napätia 0,4 kV (NN). Cenník je určený odberateľom
okrem domácností, ktorí nespĺňajú podmienku podľa § 3 písm. a) bodu 10 Zákona
o energetike č.251/2012 Z.z., ktorý definuje malé podniky ako odberateľov s ročnou
spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh.
2. Uvedené sadzby platia pre každé jedno odberné miesto samostatne, pokiaľ sa dodávateľ
a odberateľ nedohodnú inak.
3. Za jedno samostatné odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného
odberateľa na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny, a ktorého
odber je spravidla meraný jednou meracou súpravou. V prípade, že súvislosť pozemku
je prerušená verejnou komunikáciou, musí byť naviac splnená podmienka technologickej
nadväznosti.
4. O zmenu sadzby je možné požiadať po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny, pokiaľ
sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak.
5. Pre meranie a účtovanie odberu elektriny (kWh) sa rozlišujú tieto tarifné časové pásma:
a) pásma platnosti vysokej tarify (VT) v dňoch pondelok až nedeľa,
b) pásma platnosti nízkej tarify (NT) v dňoch pondelok až nedeľa.
6. Pre rok 2013 sú pre odberateľov kategórie C stanovené tieto sadzby:
 Sadzba CZ1 ZA – jednotarifná sadzba. Výnimka zo sadzby CZ1 ZA: V prípadoch
samostatne meraných odberov právnických osôb alebo fyzických osôb meracím
zariadením, keď sú náklady za odber elektriny odberateľom rozpočítavané priamo
na jednotlivých užívateľov - domácnosti, uplatňuje sa na základe písomnej žiadosti
odberateľa sadzba pre domácnosti. Podmienkou uplatnenia sadzby pre domácnosti je
skutočnosť, že v písomnej žiadosti odberateľ výslovne uvedie, že náklady na odber
elektriny sú priamo preúčtované na jednotlivé domácnosti.
 Sadzba CZ1N ZA - dvojtarifná sadzba so samostatne meraným odberom elektriny
v pásmach nízkeho zaťaženia elektrizačnej sústavy.
 Sadzba CZ11 ZA - dvojtarifná sadzba pre plne elektrifikované odberné miesta
s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním.


Krátkodobé odbery, napríklad stavebné odbery, cirkusy, zábavné podniky a výstavy, sú
z tarifného hľadiska považované za odbery kategórie C a účtujú sa vždy podľa sadzby
CZ1 ZA.

Prehľad jednotlivých sadzieb :
Sadzby

CZ1 ZA

CZ1N ZA

CZ11 ZA

mesačná platba za jedno OM

8,00 EUR

8,00 EUR

8,00 EUR

0,0890 €/kWh

0,0900 €/kWh

0,0590 €/kWh

0,0740 €/kWh

VT za elektrinu
NT za elektrinu

0,0835 €/kWh

+ tarify podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2012/E (distribúcia elektriny vrátane bez strát a za straty pri
distribúcii elektriny ), + tarify za systémové služby a prevádzkovanie systému.

Uvedené ceny sú ceny bez DPH a nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorej výška je 0,00132 €/kWh,
a bez odvodu Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadom, ktoré budú fakturované podľa
platných právnych predpisov.
7. Podmienky pre sadzby CZ1N ZA:
a) Nízku tarifu poskytuje dodávateľ denne v celkovej dĺžke 8 hodín spravidla od 22 hod.
do 6 hod.
b) Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov
a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. Ak poskytnutá nízka tarifa je
v priebehu dňa rozdelená do viacerých časových úsekov, nesmie byť žiadny z nich
kratší ako jedna hodina.
c) V priebehu dňa môže dodávateľ dobu platnosti nízkej tarify operatívne meniť.
d) Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných
spotrebičov v dobách vysokej tarify.
8. Podmienky pre sadzbu CZ11 ZA:
a) Sadzbu je možné priznať výlučne pre plne elektrifikované odberné miesto s pevne
inštalovanými elektrickými priamo výhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu
teplej úžitkovej vody, so zabezpečením technického blokovania priamo výhrevných
častí v čase platnosti pásma VT, pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod
inštalovaný napevno bez zásuviek so stykačom ovládaným tarifným spínačom
cez oddeľujúce relé, ktorý určí dodávateľ.
b) Sadzbu nie je možné priznať v prípade, že odberné miesto používa ktorýkoľvek iný
druh média pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Podmienkou uplatnenia
tejto sadzby je podiel inštalovaného príkonu v priamo výhrevnom vykurovaní,
príprave teplej úžitkovej vody a klimatizácii vo výške minimálne 60 % celkového
inštalovaného príkonu, pričom pri tepelnom čerpadle sa započíta trojnásobný
inštalovaný príkon.
c) Pásmo NT sa poskytuje denne v celkovej dĺžke minimálne 20 hodín, pričom dodávateľ
určí časový úsek VT podľa nasledovných zásad:
 maximálne 4 hodiny, pričom dodávateľ operatívne riadi časové úseky počas dňa tak,
aby ani jeden časový úsek VT nebol dlhší ako 2 hodiny,
 časový úsek NT nesmie byť kratší ako 1 hodina,

 časový úsek týchto pásiem nemusí byť rovnaký pre všetkých odberateľov
a jednotlivé dni, dodávateľ nie je povinný zmenu časového úseku oznámiť.
d) Blokovanie priamo výhrevných elektrických spotrebičov sa vykonáva:
 v pásme vysokej tarify,
 v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, v maximálnej dĺžke 2 hodiny denne
s tým, že vypnutie nie je dlhšie ako 1 hodina a prestávka medzi vypnutím nie je
kratšia ako 1 hodina.
e) Blokovanie akumulačných ohrievačov vody sa vykonáva:
 v pásme vysokej tarify,
 v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, minimálne 8 hodín maximálne
12 hodín denne.
9. Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri
prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu za systémové
služby, tarifu za prevádzkovanie systému) podľa cenového rozhodnutia Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví. Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované
osobitne a v súlade s cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
vydaným príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je odberné
miesto odberateľa elektriny v domácnosti pripojené (ďalej len „príslušný prevádzkovateľ
distribučnej sústavy“).
10. Od 1. januára 2013 v zmysle Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. §3 bod 10 bola
zavedená kategória malý podnik. ŽSR pridelia sadzbu pre malý podnik až po splnení
podmienok v zmysle bodu 8) Rozhodnutia ÚRSO č.0079/2013/E.

Cenník platný od 1. januára 2013

Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny kategórie C spoločnosti
Železnice Slovenskej republiky
je platný pre odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy prevádzkovateľa
distribučnej sústavy Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava na
území pôsobnosti Regionálnych stredísk Železničnej energetiky

elektriny pre odberateľov kategórie C z distribučnej sústavy
ŽSR pripojených na území pôsobnosti

1. Uvedené ceny platia pre dodávku elektriny oprávneným odberateľom kategórie
C- odberatelia pripojení na sieť nízkeho napätia 0,4 kV (NN). Cenník je určený odberateľom
okrem domácností, ktorí nespĺňajú podmienku podľa § 3 písm. a) bodu 10 Zákona
o energetike č.251/2012 Z.z., ktorý definuje malé podniky ako odberateľov s ročnou
spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh.
2. Ceny uvedené v tomto cenníku sú ceny bez dane z pridanej hodnoty.
3. Uvedené sadzby platia pre každé jedno odberné miesto samostatne, pokiaľ sa dodávateľ
a odberateľ nedohodnú inak.
4. Za jedno samostatné odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného
odberateľa na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny, a ktorého
odber je spravidla meraný jednou meracou súpravou. V prípade, že súvislosť pozemku
je prerušená verejnou komunikáciou, musí byť naviac splnená podmienka technologickej
nadväznosti.
5. O zmenu sadzby je možné požiadať po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny, pokiaľ
sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak.
6. Pre meranie a účtovanie odberu elektriny (kWh) sa rozlišujú tieto tarifné časové pásma:
c) pásma platnosti vysokej tarify (VT) v dňoch pondelok až nedeľa,
d) pásma platnosti nízkej tarify (NT) v dňoch pondelok až nedeľa.
7. Pre rok 2013 sú pre odberateľov kategórie C stanovené tieto sadzby:
 Sadzba CZ1 KE – jednotarifná sadzba. Výnimka zo sadzby CZ1 KE: V prípadoch
samostatne meraných odberov právnických osôb alebo fyzických osôb meracím
zariadením, keď sú náklady za odber elektriny odberateľom rozpočítavané priamo
na jednotlivých užívateľov - domácnosti, uplatňuje sa na základe písomnej žiadosti
odberateľa sadzba pre domácnosti. Podmienkou uplatnenia sadzby pre domácnosti
je skutočnosť, že v písomnej žiadosti odberateľ výslovne uvedie, že náklady na odber
elektriny sú priamo preúčtované na jednotlivé domácnosti.
 Sadzba CZ1N KE - dvojtarifná sadzba so samostatne meraným odberom elektriny
v pásmach nízkeho zaťaženia elektrizačnej sústavy.
 Sadzba CZ11 KE - dvojtarifná sadzba pre plne elektrifikované odberné miesta
s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním.



Krátkodobé odbery, napríklad stavebné odbery, cirkusy, zábavné podniky a výstavy, sú
z tarifného hľadiska považované za odbery kategórie C a účtujú sa vždy podľa sadzby
CZ1 ZKE.

Prehľad jednotlivých sadzieb :
Sadzby

CZ1 KE

CZ1N KE

CZ11 KE

mesačná platba za jedno OM

8,00 EUR

8,00 EUR

8,00 EUR

0,0870 €/kWh

0,0890 €/kWh

0,0590 €/kWh

0,0740 €/kWh

VT za elektrinu
NT za elektrinu

0,0820 €/kWh

+ tarify podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2012/E (distribúcia elektriny vrátane bez strát a za straty pri
distribúcii elektriny ), + tarify za systémové služby a prevádzkovanie systému.

Uvedené ceny sú ceny bez DPH a nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorej výška je 0,00132 €/kWh,
a bez odvodu Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadom, ktoré budú fakturované podľa
platných právnych predpisov.
8. Podmienky pre sadzby CZ1N KE:
a) Nízku tarifu poskytuje dodávateľ denne v celkovej dĺžke 8 hodín spravidla od 22 hod.
do 6 hod.
b) Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov
a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. Ak poskytnutá nízka tarifa je
v priebehu dňa rozdelená do viacerých časových úsekov, nesmie byť žiadny z nich
kratší ako jedna hodina.
c) V priebehu dňa môže dodávateľ dobu platnosti nízkej tarify operatívne meniť.
d) Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných
spotrebičov v dobách vysokej tarify.
9.

Podmienky pre sadzbu CZ11 KE:
a) Sadzbu je možné priznať výlučne pre plne elektrifikované odberné miesto s pevne
inštalovanými elektrickými priamo výhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu
teplej úžitkovej vody, so zabezpečením technického blokovania priamo výhrevných
častí v čase platnosti pásma VT, pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod
inštalovaný napevno bez zásuviek so stykačom ovládaným tarifným spínačom cez
oddeľujúce relé, ktorý určí dodávateľ.
b) Sadzbu nie je možné priznať v prípade, že odberné miesto používa ktorýkoľvek iný
druh média pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Podmienkou uplatnenia
tejto sadzby je podiel inštalovaného príkonu v priamo výhrevnom vykurovaní,
príprave teplej úžitkovej vody a klimatizácii vo výške minimálne 60 % celkového
inštalovaného príkonu, pričom pri tepelnom čerpadle sa započíta trojnásobný
inštalovaný príkon.
c) Pásmo NT sa poskytuje denne v celkovej dĺžke minimálne 20 hodín, pričom dodávateľ
určí časový úsek VT podľa nasledovných zásad:

 maximálne 4 hodiny, pričom dodávateľ operatívne riadi časové úseky počas dňa tak,
aby ani jeden časový úsek VT nebol dlhší ako 2 hodiny,
 časový úsek NT nesmie byť kratší ako 1 hodina,
 časový úsek týchto pásiem nemusí byť rovnaký pre všetkých odberateľov
a jednotlivé dni, dodávateľ nie je povinný zmenu časového úseku oznámiť.
d) Blokovanie priamo výhrevných elektrických spotrebičov sa vykonáva:
 v pásme vysokej tarify,
 v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, v maximálnej dĺžke 2 hodiny denne
s tým, že vypnutie nie je dlhšie ako 1 hodina a prestávka medzi vypnutím nie je
kratšia ako 1 hodina.
e) Blokovanie akumulačných ohrievačov vody sa vykonáva:
 v pásme vysokej tarify,
 v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, minimálne 8 hodín maximálne
12 hodín denne.
10. Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri
prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu za systémové
služby, tarifu za prevádzkovanie systému) podľa cenového rozhodnutia Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví. Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované
osobitne a v súlade s cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
vydaným príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto
odberateľa elektriny v domácnosti pripojené (ďalej len „príslušný prevádzkovateľ
distribučnej sústavy“).
11. Od 1. januára 2013 v zmysle Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. §3 bod 10 bola
zavedená kategória malý podnik. ŽSR pridelia sadzbu pre malý podnik až po splnení
podmienok v zmysle bodu 8) Rozhodnutia ÚRSO č.0079/2013/E

Cenník platný od 1. januára 2013

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY
PRE ODBERATEĽOV ELEKTRINY KATEGÓRIE
DOMÁCNOSŤ
spoločnosti

ŽELEZNICE

SLOVENSKEJ

Platnosť od 1. januára 2013

REPUBLIKY, BRATISLAVA

Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti
1.

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí platia od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013
pre dodávateľa elektriny Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813
61 Bratislava, IČO: 31 364 501 (ďalej len „dodávateľ elektriny“) za dodávku elektriny
odberateľom elektriny v domácnostiach, ktorých odberné elektrické zariadenie je
pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do 1 kV)
a ktorí nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácností (t. j. pre domácnosti,
chaty, záhrady, garáže a podobne).

2.

Ceny v sebe zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako
aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť
do ceny dodávateľa elektriny.

3.

Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri
prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu za systémové
služby, tarifu za prevádzkovanie systému) podľa cenového rozhodnutia Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví. Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované
osobitne a v súlade s cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
vydaným príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je odberné
miesto odberateľa elektriny v domácnosti pripojené (ďalej len „príslušný prevádzkovateľ
distribučnej sústavy“).

4.

Ak cenové rozhodnutie úradu, vyhláška úradu, výnos úradu alebo iný všeobecne záväzný
právny predpis ustanoví ďalšie ceny, tarify alebo dane, dodávateľ elektriny ich uplatní od
obdobia určenom v cenovom rozhodnutí úradu alebo ustanovenom všeobecne
záväznom právnom predpise.

5.

Zmluvou o dodávke elektriny sa rozumie aj zmluva o združenej dodávke elektriny alebo
zmluva o dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba.

6.

Sadzba je zložená z dvoch častí:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
b) z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.

7.

Dobu platnosti vysokej tarify (ďalej len „VT“) a nízkej tarify (ďalej len „NT“) určuje
príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

8.

Informácie o dobe platnosti VT a NT sú uvedené na internetovej stránke príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

9.

Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvotne podľa počtu dní trvania
odberu elektriny. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/366 súčtu
dvanástich mesačných platieb.

10. Odberateľ elektriny v domácnosti má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov

ktorúkoľvek sadzbu, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v tomto rozhodnutí.
Splnenie podmienok dodávateľ elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je
dotknuté právo dodávateľa elektriny resp. príslušného prevádzkovateľa distribučnej
sústavy podľa odseku 14. To neplatí pre osobitné prípady odberov ako sú skupinové
odbery, napr. garáže, chaty, záhrady, keď je z technických príčin zriadené len jedno
odberné miesto pre viac odberateľov elektriny v domácnosti merané len jedným
meracím zariadením a ako odberateľ elektriny v domácnosti je prihlásená jedna fyzická
osoba (okrem odberov elektriny slúžiacich na podnikateľskú činnosť). V takomto prípade
môže byť pridelená iba sadzba DD1 alebo DD2. V prípade podnikania na odbernom
mieste odberateľa elektriny v domácnosti je odberateľ elektriny v domácnosti povinný
rozdeliť elektroinštaláciu tak, aby bolo možné samostatne merať elektrinu odoberanú na
podnikanie.
11. Ak podľa § 47 ods. 3 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike správca bytového domu
alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov príslušnému
prevádzkovateľovi distribučnej sústavy preukáže, že užívanie spoločných častí a
spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových
priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení iba domácnosťami a príslušný
prevádzkovateľ distribučnej sústavy mu na odbernom mieste pridelí tarifu za distribúciu
elektriny
pre domácnosti, má správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a
nebytových priestorov nárok na pridelenie sadzby za dodávku elektriny pre domácnosti
podľa podmienok príslušnej sadzby. Podklady potrebné na preukázanie uvedených
skutočností predloží odberateľ elektriny príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej
sústavy prostredníctvom dodávateľa elektriny spôsobom uvedeným v prevádzkovom
poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je príslušné
odberné miesto pripojené.
12. Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého
odberateľa elektriny v domácnosti na tom istom odbernom mieste môže odberateľ
elektriny v domácnosti požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny
sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov odberateľa elektriny v domácnosti
pred uplynutím 12 mesiacov môže odberateľ elektriny v domácnosti požiadať o zmenu
sadzby skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodávateľ elektriny a príslušný
prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje
sezónne používanie spotrebičov. Sadzba sa nemení automaticky podľa výšky ročnej
spotreby. Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie nie je možné.
13. Dodávateľ elektriny alebo príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený
vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených na pridelenie sadzby.
14. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má dodávateľ elektriny právo doúčtovať
spotrebu v sadzbe, na ktorej pridelenie spĺňa odberateľ elektriny v domácnosti
podmienky podľa tohto rozhodnutia.
15. Odpočet určených meradiel vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy
v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.

16. V sadzbách sú zahrnuté aj náklady súvisiace s
a) uzavretím, ukončením alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
b) prenájmom meracieho, pomocného, prípadne ovládacieho zariadenia, pokiaľ toto
zariadenie súvisí s rozlíšením odberu elektriny vo VT alebo NT,
c) výmenou meracieho zariadenia nevyvolané odberateľom elektriny v domácnosti,
d) overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená
odberateľom elektriny v domácnosti,
e) vykonaním zmeny pri zmene dodávateľa elektriny.

Ceny a podmienky dodávky elektriny
DD1 (D – Jednotarif) Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
- z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mesiac
- z ceny za elektrinu
53,0848 €/MWh
Sadzba DD1 je vhodná pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny (napr. chaty,
garáže, záhrady). Podmienkou na pridelenie sadzby DD1 je priradenie distribučnej sadzby
schválenej na napäťovej úrovni 0,4 kV.
DD2 (D – Jednotarif) Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
- z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mesiac
- z ceny za elektrinu
57,2075 €/MWh
Sadzba DD2 je vhodná pre odberné miesta, ktorých spotreba elektriny je vyššia (napr. rodinné
domy, byty – odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú elektrické
vykurovanie ani elektrický ohrev vody). Podmienkou na pridelenie sadzby DD2 je priradenie
distribučnej sadzby schválenej na napäťovej úrovni 0,4 kV.
DD3 (D – Aku 8) Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
- z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mesiac
- z ceny za elektrinu odobratej vo VT
63,9748 €/MWh
- z ceny za elektrinu odobratej v NT
50,4171 €/MWh
Sadzba DD3 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi
s nižšou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby schválenej na napäťovej
úrovni 0,4 kV.Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom
prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických
spotrebičov sa nevyžaduje.

DD4 (D – Aku 8) Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
- z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mesiac
- z ceny za elektrinu odobratej vo VT
104,8556 €/MWh
- z ceny za elektrinu odobratej v NT
45,4398 €/MWh

Sadzba DD4 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi
s vyššou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD4 je priradenie distribučnej
sadzby schválenej na napäťovej úrovni 0,4 kV. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín
denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.
DD5 (D – Priamovýhrevé vykurovanie) Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým
priamovýhrevným vykurovaním
Sadzba sa skladá:
- z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,65000 €/mesiac
- z ceny za elektrinu odobratej vo VT
308,5668 €/MWh
- z ceny za elektrinu odobratej v NT
41,1958 €/MWh
Podmienkou na pridelenie sadzby DD5 je priradenie distribučnej sadzby schválenej na
napäťovej úrovni 0,4 kV.
Dobu platnosti VT a NT určuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Doba platnosti NT je
minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase
VT.
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.

Cenník platný od 1. januára 2013

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY
PRE ODBERATEĽOV ELEKTRINY KATEGÓRIE MALÝ
PODNIK
spoločnosti

ŽELEZNICE

SLOVENSKEJ

Platnosť od 1. januára 2013

REPUBLIKY, BRATISLAVA

Všeobecné podmienky
1. Uvedené ceny a určené podmienky za dodávku elektriny pre koncových odberateľov
elektriny mimo domácnosti majú platnosť od 1.1.2013 do 31.12.2013 a sú určené
pre regulovanú činnosť dodávky elektriny pre malé podniky, ktorú vykonávajú Železnice
Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (ďalej len „ŽSR) ako koncový
dodávateľ elektriny pre malé podniky v zmysle Vyhlášky ÚRSO č.283/2012 Z.z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia za dodávku elektriny malému podniku.
2. Ceny v sebe zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj
ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť
do
ceny dodávateľa elektriny.
3. Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose
a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu za systémové služby, tarifu
za prevádzkovanie systému) v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
(ďalej len „úrad“). Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne, v
súlade s platným rozhodnutím úradu prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je
odberné miesto odberateľa elektriny pripojené.
4. Sadzba pozostáva z dvoch častí:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
b) z ceny za jednu MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.
5. Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2013 sa priznajú odberateľovi
elektriny, ktorého spotreba elektriny v roku 2011za všetky jeho odberné miesta bola
najviac 30 000 kWh. Odberatelia elektriny bez histórie spotreby elektriny za rok 2011 nie sú
považovaní za malé podniky na účely priznania sadzieb za dodávku elektriny pre malé
podniky.
6. Doba platnosti vysokého pásma (ďalej len „VT“) je zhodná s dobou platnosti vysokej tarify,
doba platnosti nízkeho pásma (ďalej len „NT“) je zhodná s dobou platnosti nízkej tarify, je
určená na základe podmienok príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a určuje
ju príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
7. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvotne podľa počtu dní trvania
odberu. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich
mesačných platieb.
8. Odberateľ elektriny má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek
sadzbu, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v tomto rozhodnutí. Splnenie podmienok
dodávateľ elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo dodávateľa
elektriny resp. príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle odseku 10.
9. Dodávateľ elektriny alebo príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený
vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených pre pridelenie sadzby.
10.
V prípade neoprávnene získanej sadzby má dodávateľ elektriny právo doúčtovať
spotrebu v sadzbe, na ktorej pridelenie spĺňa odberateľ elektriny podmienky v zmysle tohto
rozhodnutia.
11.
Informácie o šírení a časovej platnosti signálov HDO sú uvedené na internetovej
stránke príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
12.
Odpočet určených meradiel vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy
v
súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.

Ceny a podmienky odberu v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny pre malé
podniky
1. DMP1 ŽSR – jednopásmová sadzba, ktorá umožňuje jednoduchý spôsob výpočtu nákladov
na elektrinu.
Sadzba je zložená z:
bez DPH (€)
a) Mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mes.)
0,6500
b) Ceny za elektrinu (€/MWh)
58,0848
2. DMP4 ŽSR – dvojpásmová sadzba s dobou platnosti NT minimálne 8 hodín denne.
Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
Sadzba je zložená z:
bez DPH (€)
a) Mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mes.)
0,6500
b) Ceny za odobratú elektrinu vo VT (€/MWh)
68,9748
c) Ceny za odobratú elektrinu v NT (€/MWh)
54,8859
3. DMP7 ŽSR – dvojpásmová sadzba vhodná pre odberateľov elektriny, ktorí využívajú
elektrické priamo výhrevné spotrebiče.
Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamo výhrevných elektrických
spotrebičov v čase vysokého pásma.
Sadzba je zložená z:
bez DPH (€)
a) Mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mes.)
0,6500
b) Ceny za odobratú elektrinu vo VT (€/MWh)
313,5668
c) Ceny za odobratú elektrinu v NT (€/MWh)
46,1958
Všetky uvedené ceny sú bez DPH a bez spotrebnej z elektriny a bez odvodu do Národného
jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým
palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

Cenník platný od 1. januára 2013

