
Doplňujúca informácia k cene za združenú dodávku zemného plynu pre Malé podniky 

Malým podnikom je koncový odberateľ plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 
s ročnou spotrebou plynu za všetky jeho odberné miesta najviac 100 000 kWh za predchádzajúce 
obdobie, definované platnou legislatívou.  

Cena za služby obchodníka pre Malé podniky podlieha v zmysle platnej legislatívy cenovej regulácii zo 
strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a zahŕňa nákup plynu vrátane obchodnej činnosti 
dodávateľa. Celková cena za združenú dodávku plynu pre Malé podniky sa skladá zo súčtu ceny za 
služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s prepravou plynu, s distribúciou plynu a so skladovaním 
plynu v zmysle príslušnej legislatívy a príslušného cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví. 

Ceny pre Malé podniky sú obsahom samostatného cenníka za dodávku plynu pre Malé podniky 
a jeho dodatku, a sú zverejnené na internetovej stránke www.spp.sk. 

Ceny plynu pre Malé podniky sú dvojzložkové a pozostávajú z fixnej mesačnej sadzby (€/mesiac) a 
sadzby za odobratý plyn (€/kWh). Aktuálne platná fixná mesačná sadzba a sadzba za odobratý plyn 
podľa jednotlivých taríf pokrýva nasledovné priemerné predpokladané náklady súvisiace s dodávkou 
plynu: 

 
Priemerná predpokladaná výška nákladov zohľadnených vo fixných mesačných sadzbách                   

(v €/mesiac)* a v sadzbách za odobratý plyn (v €/kWh)*  

Druh 
tarify 

Cena za služby 
obchodníka  

Cena súvisiaca s 
prepravou plynu 

Cena súvisiaca s 
distribúciou plynu 

Cena súvisiaca s 
uskladňovaním 

plynu 

FMSO SOPO FMSP SOPP FMSD SOPD FMSS SOPS 

(€/mesiac) (€/kWh) (€/mesiac) (€/kWh) (€/mesiac) (€/kWh) (€/mesiac) (€/kWh) 

M1 1,11 0,0304 0 0,0014 1,75 0,0241 0 0,0021 

M2 1,21 0,0298 0 0,0014 4,14 0,0108 0 0,0021 

M3 1,58 0,0296 0 0,0014 6,35 0,0093 0 0,0021 

M4 2,06 0,0295 0 0,0014 30,36 0,0086 0 0,0021 

*Uvedené ceny sú bez DPH a iných aplikovateľných daní 
 

Pozn.: Informácie o predpokladanej výške nákladov zohľadnených vo fixnej mesačnej sadzbe a sadzbe za odobratý plyn za 

predchádzajúce obdobia sú k dispozícii na web stránke www.spp.sk 


