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Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. | IBAN: SK93 1100 0000 0029 2791 3760 
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Číslo Zmluvy:  

Predajca:  

 
ODBERATEĽ V DOMÁCNOSTI (ďalej aj ako „zákazník“) 

Priezvisko, meno, titul:  

Adresa miesta trvalého pobytu  

Ulica:      Obec:  PSČ:  

Adresa na doručovanie (pokiaľ je odlišná od adresy miesta trvalého pobytu) 

Ulica:      Obec:  PSČ:  

Rodné číslo:  IBAN:  

Kontaktný telefón:  E-mail:  

 
I. PREDMET ZMLUVY 

Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytnúť Zákazníkovi združené služby dodávky elektriny, t. j. opakovane dodávať elektrinu Zákazníkovi zo sietí 
nízkeho napätia (NN), ktorú odoberá pre vlastnú spotrebu v domácnosti, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečiť distribúciu elektriny do 
odberného miesta Zákazníka a ostatné distribučné služby, a to v súlade s platnými právnymi predpismi a Obchodnými podmienkami dodávky elektriny pre 
odberateľov domácnosti a malí podnikatelia (maloodber) (ďalej len „OP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a záväzok Zákazníka odoberať od 
Dodávateľa elektrinu za podmienok dohodnutých v Zmluve a OP a riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi za opakované dodávky elektriny a distribučné služby 
v cenách v súlade so Zmluvou a OP. Dodávateľ a Zákazník môžu byť v Zmluve označení aj ako „Účastník“, resp. „Účastníci“. 

 
II. ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA (ďalej len OM) 

Názov:  EIC OM:  

Ulica:  Súp.č./O.č.:  Obec:  PSČ:  

Číslo bytu/identifikácia OM:  Podlažie:  

Predpokladaná spotreba / rok:    Číslo elektromera:  

Špecifikácia  MRK:  Napäťová úroveň:  Počet fáz:  

Požadovaný dátum dodávky:   Pôvodný dodávateľ:-  PDS1):  

Produkt dodávky:  Distribučná sadzba:  

 
III. PLATOBNÉ PODMIENKY 

Spôsob platenia:  Úhrady preddavkových platieb:  

 
IV. CENA A VIAZANOSŤ ZMLUVY 

viazanosť od  do  

 
V. ÚČINNOSŤ ZMLUVY A JEJ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zákazníkom a Dodávateľom a účinnosť dňom začiatku dodávky elektriny Dodávateľom a uzatvára sa na 
dobu určitú, v zmysle bodu IV. tejto Zmluvy. Účastníci sa dohodli, že po uplynutí doby trvania Zmluvy sa jej platnosť a účinnosť opätovne predĺži, a to vždy 
o ďalších 12 mesiacov, pokiaľ ktorýkoľvek z Účastníkov neoznámi druhému Účastníkovi najmenej 1 kalendárny mesiac pred uplynutím doby trvania Zmluvy, 
že na jej predĺžení netrvá (ďalej len „oznamovacia lehota“); takéto oznámenie musí byť písomné a musí byť preukázateľne doručené druhému Účastníkovi 
najneskôr v posledný pracovný deň tejto oznamovacej lehoty. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti zo strany Zákazníka uvedenej v čl. VI. ods. 3 písm. 
b) OP vzniká Dodávateľovi právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Zákazníkovi vo výške 100 Eur (slovom: sto EUR). Zákazník svojim podpisom Zmluvy 
potvrdzuje, že (i) sa oboznámil s OP a Cenníkom Dodávateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ich obsahu porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať 
(ii) Zmluvu uzavrel slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a bola mu poskytnutá informácia o 
obsahu Zmluvy v primeranom časovom predstihu pred jej uzavretím a mal dostatok času na riadne posúdenie informácií o jej obsahu (iii) v zmysle Zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov týmto udeľuje písomný súhlas na to, aby Dodávateľ vyúčtovával služby poskytované 
na základe Zmluvy faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme, zároveň udelením súhlasu so zasielaním elektronickej faktúry Dodávateľ nadobudol 
oprávnenie vystavovať Zákazníkovi elektronickú faktúru ako vyúčtovanie za služby poskytnuté Zákazníkovi Dodávateľom (iv) bol písomne poučený o svojom 
práve písomne odstúpiť od Zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa jej uzavretia v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 251/2012 Z. z. o 
energetike v znení neskorších predpisov (v) Zákazník ako dotknutá osoba udeľuje týmto písomný súhlas Dodávateľovi so spracúvaním osobných údajov v 
zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. Fyzické osoby, ktoré Zmluvu uzatvárajú v mene jednotlivých Účastníkov týmto prehlasujú, že sú plne oprávnené na platné 
uzavretie Zmluvy. Dodávka elektriny bude začatá dňom, kedy bude ukončená dodávka predchádzajúceho dodávateľa elektriny, pokiaľ takáto bola 
dohodnutá. Dodávateľ oznamuje Zákazníkovi, že na vyššie uvedenej web stránke Dodávateľa uverejňuje Poučenia odberateľa/zákazníka súvisiace s 
dodávkou elektriny, resp. plynu. 

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

DÁTUM A MIESTO DÁTUM A MIESTO 

           

MENO PRIEZVISKO | PODPIS MENO PRIEZVISKO | PODPIS 

1) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
 

ZMLUVA 
o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi v domácnosti 

(ďalej len „Zmluva“) 
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Číslo Zmluvy:  

Predajca:  

 
Ceny za dodávku elektriny uvedené v tomto cenníku sú schválené rozhodnutím ÚRSO č. 0250/2018/E zo dňa 09.02.2018 s účinnosťou od 01.04.2018 a 
sú určené zraniteľným odberateľom v domácnosti, 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.“). 

 
ŠTRUKTÚRA PRODUKTOV 

Sadzba Charakteristika produktu 

Doma Mini DD1 - Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny 

Doma Klasik DD2 - Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny 

Doma Noc DD3 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny 

Doma Aku DD4 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny 

Doma Teplo DD5 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním 

Doma Teplo 
Eko 

DD6 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom 

Doma Teplo 
Maxi 

DD8 – Dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov 
elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov 

 
CENA PRODUKTOV 

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

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

    

 
Ceny elektriny nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny a ostatné regulované poplatky, spotrebnú daň a odvod do Národného jadrového fondu 
na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. 

 
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 pre zraniteľných odberateľov v domácnosti 

platný od  do     


