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Informácia o cene za dodávku plynu pre domácnosti s účinnosťou  

od 4. júla 2016 

 

Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bolo dňa 2. júna 2016 

doručené rozhodnutie č. 0011/2016/P z 2. júna 2016 (ďalej len „Rozhodnutie“), ktorým Úrad pre 

reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zmenil, s účinnosťou od 4. júla 2016, rozhodnutie č. 

0069/2014/P z  28. novembra 2013, v znení rozhodnutia č. 0001/2015/P z 26. novembra 2014, 

rozhodnutia č. 0010/2015/P z 28. júla 2015 a rozhodnutia č. 0003/2016/P z 30. novembra 2015 tak, že 

upravil maximálnu výšku sadzby za odobratý plyn nasledovne: 

 

Označenie druhu 
tarify 

Maximálna výška sadzby za 
odobratý plyn (bez DPH) 

(euro/kWh) 

D1 0,0481 

D2 0,0344 

D3 0,0328 

 

Maximálna výška fixnej mesačnej sadzby stanovená rozhodnutím ÚRSO č. 0069/2014/P z 28. 

novembra 2013 v znení rozhodnutia č. 0001/2015/P z 26. novembra 2014, rozhodnutia č. 

0010/2015/P z 28. júla 2015 a rozhodnutia č. 0003/2016/P z 30. novembra 2015 zostáva nezmenené.  

Ceny za dodávku plynu pre domácnosti pre odberné miesta s dohodnutým druhom tarify D1 až D3, 

ktorých dodávka plynu sa realizuje výlučne cez distribučnú sieť SPP – distribúcia, a.s. (sadzby 

bez DPH) budú od 4. júla 2016 nasledovné: 

 

Označenie druhu tarify 
Fixná mesačná sadzba 

(euro/mes.) 

Sadzba za odobratý plyn 

(euro/kWh) 

D1 1,76 0,0481 

D2 4,15 0,0344 

D3 6,46 0,0328 

 

Podmienky uplatnenia cien za dodávku plynu pre domácnosti sa v bode 5.11. menia nasledovne: 

„V prípade, ak odberateľ má s dodávateľom plynu dohodnutý druh tarify D1 až D3, avšak jeho 

skutočný odber plynu za fakturačné obdobie presiahne úroveň 68 575 kWh, dodávateľ plynu ocení 

celý odber odberateľa plynu od začiatku fakturačného obdobia s použitím  fixnej mesačnej sadzby 
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podľa dohodnutého druhu tarify a sadzbou za odobratý plyn stanovenou pre odberateľov plynu 

s dohodnutým druhom tarify D4, označeným ako odporúčaný druh tarify pre odberné miesta, ktorých 

odber za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 68 575 kWh, v zmysle cenníka za 

dodávku plynu pre odberateľov plynu kategórie domácnosť, vydaného dodávateľom a zverejneného 

na webovom sídle dodávateľa plynu www.spp.sk.“ 

Na základe Rozhodnutia Spoločnosť vypracuje a zverejní na svojej webovej stránke www.spp.sk 

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti ev. č. D/2/2016, v ktorom uvedie aj 

ceny za dodávku plynu pre druh tarify D4, a ktorého účinnosť bude od 4. júla 2016. 

 

 

V Bratislave, 2. júna 2016 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

http://www.spp.sk/
http://www.spp.sk/

