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Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku sú schválené rozhodnutím ÚRSO č. 0300/2014/E zo dňa 26.02.2014 
a sú určené zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberatelia elektriny v domácnostiach, ktorých odberné elektrické 
zariadenia sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej 
len „PDS“), a ktorým dodáva elektrinu spoločnosť Slovenská energetika, a.s. (ďalej len „SE, a.s.“). 

Číslo zmluvy:       

Predajca:       

 

ŠTRUKTÚRA PRODUKTOV 

Sadzba Charakteristika produktu 

Doma Mini 
Jednotarifná sadzba je vhodná najmä pre užívateľov, ktorí majú odberné miesta s veľmi nízkou spotrebou elektriny. Sú to napríklad chaty, 
záhradky, garáže a domácnosti s nízkou spotrebou. Balík Doma Mini je určený výhradne pre tých odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú 
distribučnú sadzbu D1. 

Doma Klasik 
Jednotarifná sadzba je pre vás vhodná v prípade, že používate bežné domáce spotrebiče, napríklad práčku, vysávač, televízor, rýchlovarnú 
kanvicu a podobne. Balík Doma Klasik je určený výhradne pre tých odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú distribučnú sadzbu D2. 

Doma Noc 

Dvojtarifnú sadzbu radi využijete v prípade, ak používate spotrebiče s vyššou spotrebou. Sú nimi napríklad ohrievač teplej úžitkovej vody či 
akumulačné vykurovanie. Môžete ich mať zapnuté v čase nízkej tarify a ušetríte. Pásmo nízkej tarify poskytujeme minimálne na 8 hodín denne s 
fixne určeným časom prevádzky. Balík Doma Noc je určený výhradne pre tých odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú distribučnú sadzbu 
D3. 

Doma Aku 

Dvojtarifná sadza je určená pre odberateľov, ktorí využívajú elektrinu na vykurovanie akumulačnými alebo hybridnými spotrebičmi, na prípravu 
teplej úžitkovej vody a na varenie. Hybridný spotrebič je taký, ktorý má akumulačné aj priamovýhrevné bloky. Na obidva bloky platí pásmo 
vysokej a nízkej tarify. Pásmo nízkej tarify poskytujeme na minimálne 8 hodín. Počas vysokej tarify budú blokované akumulačné a hybridné 
spotrebiče. Balík Doma Aku je určený výhradne pre tých odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú distribučnú sadzbu D4. 

Doma Teplo 

Dvojtarifná sadzba je výhodná pre byty, domy či chaty s elektrickými priamovýhrevnými spotrebičmi na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej 
vody a na varenie. Sadzba je vhodná pre miesto, ktoré má zabezpečené blokovanie priamovýhrevných častí počas platnosti vysokej tarify. 
Pásmo nízkej tarify poskytujeme na minimálne 20 hodín denne. Balík Doma Teplo je určený výhradne pre tých odberateľov elektriny v 
domácnosti, ktorí majú distribučnú sadzbu D5. 

Doma Teplo Eko 
Dvojtarifná sadzba je výhodná pre domácnosti s tepelným čerpadlom. Nízke pásmo poskytujeme minimálne 20 hodín denne s blokovaním 
elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase vysokého pásma. Balík Doma Teplo Eko je určený výhradne pre tých odberateľov elektriny v 
domácnosti, ktorí majú distribučnú sadzbu D6. 

Doma Teplo 
Maxi 

Dvojtarifná sadzba je vhodná pre domácnosti s elektrickými akumulačnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Nízke 
pásmo poskytujeme na minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma. 
Balík Doma Teplo Maxi je určený výhradne pre tých odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú distribučnú sadzbu D8. 

 

CENA REGULOVANEJ DODÁVKY ELEKTRINY 2014 PRE DOMÁCNOSTI 

Sadzba 
Mesačná platba OM/mesiac VT – vysoká tarifa NT – nízka tarifa 

EUR/MWh bez DPH EUR/MWh s DPH EUR/MWh bez DPH EUR/MWh s DPH EUR/MWh bez DPH EUR/MWh s DPH 

Doma Mini 0,6500 0,7800 49,5000 59,4000 - - 

Doma Klasik 0,6500 0,7800 49,5000 59,4000 - - 

Doma Noc 0,6500 0,7800 65,4000 78,4800 30,4000 36,4800 

Doma Aku 0,6500 0,7800 60,0000 72,0000 36,9000 44,2800 

Doma Teplo 0,6500 0,7800 142,0000 170,4000 40,0000 48,0000 

Doma Teplo Eko 0,6500 0,7800 110,0000 132,0000 43,0000 51,6000 

Doma Teplo 
Maxi 

0,6500 0,7800 58,0000 69,6000 32,0000 38,4000 

 

Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 je súčasťou koncovej ceny elektriny pre domácnosti odvod do Národného jadrového fondu, ktorý je 
od 1. 7. 2014 vo výške 3,20 EUR/MWh, resp. 0,00320 EUR/kWh. 

 
ZA DODÁVATEĽA | SE, a.s. (zastúpená na základe plnej moci) ZA ZÁKAZNÍKA 

DÁTUM A MIESTO DÁTUM A MIESTO 

  

MENO PRIEZVISKO | PODPIS MENO PRIEZVISKO | PODPIS 

 

CENNÍK 
dodávky elektriny 2014 pre domácnosti 

platný od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2014   
(ďalej len „Zmluva“) 


