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Spôsob preukázania podkladov pre priznanie sadzieb 
za dodávku elektriny pre domácnosti 

Podmienky  

Dodávka elektriny do spoločných častí a zariadení bytového domu tvoriace odberné 

miesto bytového domu, ktoré je spojené výlučne s užívaním priestorov a spoločných 

zariadení iba domácnosťami, sa považuje za  dodávku elektriny pre domácnosť. 

Ak je niektorý nebytový priestor alebo časť spoločných častí a spoločných zariadení 

bytového domu určená na podnikanie, možno pre ostatné časti spoločných častí a 

spoločných zariadení bytového domu priznať sadzbu pre domácnosti, len ak priestory určené 

na podnikanie tvoria samostatné odberné miesto pripojené priamo do distribučnej sústavy, 

vybavené určeným meradlom a s uzavretou samostatnou zmluvou o združenej dodávke 

elektriny, pričom musí mať samostatný vstup z vonkajšieho priestranstva. 

Žiadosť na zmenu distribučnej sadzby obsahuje:   

 identifikačné údaje žiadateľa,  

 adresa bytového domu,  

 čísla vchodov bytového  

 číslo listu vlastníctva,  

 EIC kódy a čísla elektromerov. 

Prílohy 

Prílohami žiadosti na zmenu distribučnej sadzby sú. 

1. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že: 

 v nebytových priestoroch a v spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 

domu nachádzajúceho sa na adrese nie sú umiestnené alebo prevádzkované 

zariadenia osôb, ktorí nie sú odberatelia elektriny v domácnosti podľa zákona č. 656/2004 

Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 nebytové priestory a spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu užívajú výlučne 

domácnosti a nie sú, a to ani čiastočne, prenechané na podnikateľské účely iným 

osobám. 

2. Spoločné čestné vyhlásenie vlastníkov bytov alebo odberateľov elektriny v domácnosti, 

ktoré musí obsahovať nasledujúce údaje:  

 identifikačné údaje žiadateľa, 

 identifikačné údaje vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti, 

 meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej 

osoby, 

 údaje o byte, a to adresa, číslo vchodu, poschodie, číslo bytu, EIC kód odberného 

miesta bytu,  

 označenie osoby, a to, či ide o vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti.  

 vyhlásenie vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti, že byt slúži výlučne 

na bývanie a spotreba elektriny v byte, je výlučne pre vlastnú spotrebu vlastníka bytu 

alebo odberateľa elektriny v domácnosti. 



 

Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 940 60 Nové Zámky 

 

2 

Čestné vyhlásenie žiadateľa musí obsahovať dátum vyhotovenia a podpis žiadateľa.  

Čestné vyhlásenie vlastníkov bytov alebo odberateľov elektriny v domácnosti v bytovom 

dome musí obsahovať dátum vyhotovenia a podpis vlastníka bytu alebo odberateľa 

elektriny v domácnosti.  

Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v žiadosti a v jej prílohách žiadateľ bezodkladne 

oznámi PDS alebo svojmu dodávateľovi elektriny. 

PDS má právo kedykoľvek, aj po priradení sadzby pre domácnosť, vykonať kontrolu 

bytového domu za účelom preukázania skutočností uvedených žiadateľom v žiadosti a jej 

prílohách, ktoré predložil PDS*. 

Ak PDS zistí a preukáže, že podmienky pre pridelenie sadzby pre distribúciu elektriny 

určenú pre domácnosti neboli splnené, priradí príslušnému odbernému miestu pôvodnú 

sadzbu a žiadateľ uhradí vzniknutý rozdiel v platbách za distribúciu elektriny. V tomto 

prípade PDS postupuje ako pri neoprávnenom odbere elektriny. 

Modelový príklad 

Bytový dom so 60 bytmi 

Spotreba EE:  

Chodba: 2 616 kWh (3x25A istič) 

Výťahy: 7 712 kWh (3x40A istič) 

Spolu: 10 328 kWh 

 

 Ako malý podnik   

 za distribúciu: 

3x25A – 18,037*12 = 216,4392 € 
(cena ističa na 12 mesiacov) 

3x40A – 28,858*12 = 346,3010 € 
(cena ističa na 12 mesiacov) 

10 328*0,073 = 755,130 € 
(cena za distribúciu kWh za rok) 

 za dodávku: 

 10 328*0,0840 = 867,552 € 
 (cena za dodanú energiu za rok) 

 2 OM/mesiac – 2*0,84*12 = 20,16 € 
 (cena za 2 odberne miesta na rok) 

SPOLU: 2 205,582 € 

 

 

 

 

 Ako domácnosť 

 za distribúciu: 

2 OM/mesiac – 2*5,096*12 = 122,302 € 
(cena za 2 odberne miesta na rok) 

10 328*0,015 = 157,002 € 
(cena za distribúciu kWh za rok) 

 za dodávku: 

10 328*0,076 = 781,830 € 
(cena za dodanú energiu za rok) 

2 OM/mesiac – 2*0,840*12 = 20,160 € 
(cena za 2 odberne miesta na rok) 

SPOLU: 1081,294 € 

 

 

 

 

 

Ročná úspora: 1124,29 €  (50,97%) 
 

 
 

 
 
 

*PDS - prevádzkovateľ distribučnej sústavy 


