Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu
ev. č. ESaV 3/2016

1. Úvodné ustanovenia
Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenníka externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou
plynu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ev. č. ESaV 3/2016 sa rozumie:
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.
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Dodávateľom spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy
44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35815256, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2749/B ako dodávateľ plynu a držiteľ
povolenia na dodávku plynu.
Koncovým Odberateľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje plyn pre vlastnú
spotrebu.
Zmluvou zmluva o dodávke plynu alebo zmluva o združenej dodávke plynu, uzatvorená
medzi Dodávateľom a Koncovým Odberateľom, na základe ktorej Dodávateľ dodáva plyn
Koncovému Odberateľovi.
Odberateľom kategórie Domácnosť fyzická osoba, ktorá na základe Zmluvy, prípadne na
základe prihlášky k odberu plynu, nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti.
Odberateľom kategórie Domácnosť nie je Koncový odberateľ, ktorý odoberá plyn na výrobu
tepla a ohrev vody zo spoločného tepelného zdroja bytového domu.
Odberateľom kategórie Maloodber fyzická osoba alebo právnická osoba s požadovaným
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ročným odberom plynu na odbernom mieste do 633 tis. kWh (približne do 60 tis. m ) vrátane,
ktorá na základe Zmluvy nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu.
Odberateľom kategórie Ostatní Koncoví Odberatelia, ktorí nie sú Odberateľmi kategórie
Domácnosť ani Odberateľmi kategórie Maloodber.
Obchodnými podmienkami dodávky podmienky poskytovania dodávky plynu Dodávateľom
pre jednotlivé kategórie Koncových Odberateľov, ktoré sú súčasťou Zmluvy a dopĺňajú
a bližšie upravujú vzájomné vzťahy medzi Dodávateľom a Koncovým Odberateľom.
Cenníkom tento cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu spoločnosti
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ev. č. ESaV 3/2016, ktorý obsahuje ceny služieb
a výkonov Dodávateľa.
Cenami výkonov a služieb súvisiacich s dodávkou plynu ceny jednotlivých výkonov
a služieb súvisiacich s dodávkou plynu uvedené v Tabuľke č. 1 v bode 2. Cenníka.
PDS právnická osoba, ktorá je plynárenským podnikom a má oprávnenie na distribúciu plynu
na časti vymedzeného územia, a do distribučnej siete ktorého je odberné miesto pripojené.
Administratívnym prerušením, resp. Administratívnym obnovením distribúcie plynu
uplatnenie fikcie (domnienky) prerušenia, resp. obnovenia distribúcie plynu podľa osobitného
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predpisu (napríklad v prípade, keď nie je možné fyzicky prerušiť/obmedziť distribúciu plynu),
a to najneskôr uplynutím 15. dňa po doručení žiadosti dodávateľa plynu o prerušenie
distribúcie plynu PDS.
Zákonom o energetike zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
Neoprávneným odberom neoprávnený odber plynu v zmysle Zákona o energetike, Zmluvy
alebo Obchodných podmienok dodávky.

§ 50 ods. 11 vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou
a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

2. Ceny výkonov a služieb súvisiacich s dodávkou plynu
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Dodávateľ fakturuje Koncovému Odberateľovi ceny za služby a výkony súvisiace s dodávkou
plynu vystavením samostatných faktúr, okrem vyúčtovania dodávky plynu.
Ak je dodávka plynu zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero nadväzujúcich
distribučných sietí, má Dodávateľ právo uplatniť všetky poplatky v zmysle cenníkov externých
služieb príslušných prevádzkovateľov nadväzujúcich distribučných sietí vo výške určenej
týmito cenníkmi, ktoré prináležia danému odbernému miestu.
Ceny výkonov a služieb súvisiacich s dodávkou plynu a poskytovaných PDS, ktoré sú
uvedené v Cenníku, sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti Cenníka.
V prípade, ak je Koncový Odberateľ v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči
Dodávateľovi, je povinný nahradiť Dodávateľovi všetky náklady spojené s prerušením
a obnovením distribúcie a dodávky plynu v zmysle Cenníka, vrátane nákladov spojených
s Administratívnym prerušením, resp. Administratívnym obnovením distribúcie plynu v zmysle
Cenníka aj v prípade, ak Odberateľ omeškaním úhrady splatných záväzkov vyvolal na strane
Dodávateľa úkony súvisiace s prerušením a obnovením distribúcie a dodávky plynu,
Dodávateľ výkon prerušenia podľa pravidiel PDS objednal a následne PDS uvedený výkon
Dodávateľovi fakturuje, hoci v čase prerušenia, resp. Administratívneho prerušenia, resp.
Administratívneho obnovenia distribúcie plynu už boli záväzky zo strany Odberateľa
uhradené.

Tabuľka č.1
Č.

1.

2.

3.

4.

5.

Popis činnosti
Zabezpečenie fyzického
prerušenia / obmedzenia dodávky
plynu do odberného miesta, a to
vrátane dopravy pre Koncového
Odberateľa z titulu
Neoprávneného odberu
Zabezpečenie obnovenia dodávky
plynu, a to vrátane dopravy,
do odberného miesta, v ktorom
bola dodávka plynu pre
Koncového Odberateľa fyzicky
prerušená z titulu neoprávneného
odberu.
Zabezpečenie Administratívneho
prerušenia dodávky plynu, a to
vrátane dopravy, pre Koncového
Odberateľa z titulu neoprávneného
odberu a v prípade, že meradlo je
nedostupné alebo Koncový
Odberateľ prerušenie neumožnil.
Zabezpečenie Administratívneho
obnovenia dodávky plynu do
odberného miesta, v ktorom z
titulu neoprávneného odberu
nenastalo fyzické prerušenie
distribúcie plynu pre Koncového
Odberateľa
Zabezpečenie Administratívneho
obnovenia dodávky plynu do
odberného miesta, v ktorom z
titulu neoprávneného odberu
nenastalo fyzické prerušenie
distribúcie plynu pre Koncového
Odberateľa s meradlom
nad veľkosť G6 (žiadosť o
pripojenie po lehote 15 dní od
požiadavky na prerušenie dodávky
plynu).

Cena bez DPH

Cena
s DPH

EUR/výkon

78,53

-

EUR/výkon

78,53*

94,24*

EUR/výkon

78,53

-

EUR/výkon

35,00

42,00

EUR/výkon

78,53

94,24

Mena / Jednotka
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Č.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Popis činnosti
Zabezpečenie overenia meradla
(úradná skúška meradla) vrátane
demontáže, montáže meradla
a dopravy, na žiadosť Koncového
Odberateľa.
Zabezpečenie opätovnej montáže
meradla, a to vrátane dopravy, na
žiadosť Odberateľa
kategórie Domácnosť
alebo Odberateľa kategórie
Maloodber (po skončení
rekonštrukcie, do veľkosti meradla
G6 vrátane).
Zabezpečenie demontáže
meradla, a to vrátane dopravy, na
žiadosť Odberateľa
kategórie Domácnosť
alebo Odberateľa kategórie
Maloodber do veľkosti meradla
G6 vrátane, a to v prípade
rekonštrukcie.
Zabezpečenie demontáže
meradla, a to vrátane dopravy, na
žiadosť Odberateľa kategórie
Ostatní a Maloodber nad veľkosť
plynomeru G6, a to v prípade
rekonštrukcie.
Zabezpečenie montáže meradla,
a to vrátane dopravy, na žiadosť
Odberateľa kategórie Ostatní
a Maloodber nad veľkosť
plynomeru G6 (po skončení
rekonštrukcie, nad veľkosť
plynomeru G6) .
Vystavenie duplikátu faktúry a
zaslanie faktúry poštou na žiadosť
Koncového Odberateľa.
Vystavenie duplikátu faktúry a
zaslanie faktúry e-mailom, príp.
osobne na žiadosť Koncového
Odberateľa.
Uzatvorenie dohody o splátkach s
Koncovým Odberateľom.
Vystavenie faktúry za dodávku
plynu za obdobie kratšie ako 12mesačné obdobie na požiadanie
Koncového Odberateľa.
Vystavenie potvrdenia (napríklad o
zmluvnom vzťahu, o výške
záväzkov Koncového Odberateľa
voči Dodávateľovi a iné) na
žiadosť Koncového Odberateľa.
Oznámenie o zrušení dohody o
splátkach zaslané Koncovému
Odberateľovi.
Náhrada nákladov za upomienku
zaslanú Koncovému Odberateľovi.

Cena bez DPH

Cena
s DPH

EUR/výkon

120,85

145,02

EUR/výkon

31,56*

37,87*

EUR/výkon

31,56*

37,87*

EUR/výkon

45,86*

55,03*

EUR/výkon

45,86*

55,03*

EUR/výkon

6,00

7,20

EUR/výkon

4,00

4,80

EUR/výkon

12,50

15,00

EUR/výkon

15,00

18,00

EUR/výkon

12,75

15,30

EUR/výkon

1,00

-

EUR/výkon

3,00

-

Mena / Jednotka
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Č.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Popis činnosti
Náhrada nákladov za výzvu na
zaplatenie pohľadávky
s upozornením na prerušenie
dodávky plynu Koncovému
Odberateľovi
Náhrada nákladov za upomienku –
dôrazná výzva na zaplatenie
pohľadávky Koncovému
odberateľovi
Náhrada nákladov za upomienku
Odberateľovi kategórie Maloodber,
s ktorým Dodávateľ počas 12
mesiacov pred uzavretím Zmluvy
ukončil akýkoľvek zmluvný vzťah
odstúpením od zmluvy.
Zabezpečenie zrýchleného
obnovenia dodávky plynu, a to
vrátane dopravy, pre Odberateľa
kategórie Domácnosť alebo
Odberateľa kategórie Maloodber z
titulu predchádzajúceho
neoprávneného odberu.
Poplatok za znovupripojenie
odberného miesta v prípade
predchádzajúcej fyzickej
demontáže meradla na príslušnom
odbernom mieste realizovanej
najviac 9 mesiacov pred
znovupripojením odberného
miesta.
Náhrada škody vzniknutej
Dodávateľovi z dodávky plynu
bez uzatvorenej Zmluvy, resp.
náhrada škody spojenej so
zabezpečením distribučnej
kapacity na žiadosť Koncového
Odberateľa za obdobie bez
uzatvorenej Zmluvy:

23a.

23b.

23c.

Cena bez DPH

Cena
s DPH

EUR/výkon

5,00

-

EUR/výkon

10,00

-

EUR/výkon

15,00

-

EUR/výkon

255,00*

306,00*

EUR/výkon

73,53*

88,24*

Mena / Jednotka

Ocenenie dodávky
plynu podľa cien
platného cenníka
za dodávku plynu
Dodávateľa pre
Odberateľov
kategórie
Domácnosť alebo
Odberateľov
kategórie
Maloodber v čase
neoprávneného
odberu

Náhrada škody za skutočný
odber plynu bez uzatvorenej
Zmluvy, resp. náhrada škody
spojenej so zabezpečením
distribučnej kapacity za
obdobie bez uzatvorenej
zmluvy.

EUR/množstvo plynu

Fixná časť náhrady nákladov
Dodávateľa, súvisiacich so
spracovaním náhrady škody
spôsobenej Koncovým
Odberateľom obsluhovaným
hromadnou obsluhou.

EUR/výkon

23,70

-

Fixná časť náhrady nákladov
Dodávateľa, súvisiacich so
spracovaním náhrady škody

EUR/výkon

45,62

-

4

Č.

Popis činnosti

Mena / Jednotka

Cena bez DPH

EUR/množstvo plynu

25% z ocenenia
dodávky plynu
podľa cien
platného cenníka
za dodávku plynu
Dodávateľa pre
Odberateľov
kategórie
Domácnosť alebo
Odberateľov
kategórie
Maloodber v čase
Neoprávneného
odberu

Cena
s DPH

spôsobenej Koncovým
Odberateľom obsluhovaným
mimo hromadnej obsluhy.

23d.

Variabilná časť náhrady
nákladov Dodávateľa,
súvisiacich so spracovaním
náhrady škody spôsobenej
Koncovým Odberateľom.

* V nadväznosti na novelu Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, účinnú od 1.1.2016 sa dané služby a výkony považujú za „Stavebné práce“. U
odberateľa s SK IČ DPH sa fakturuje „Cena bez DPH“, s prenosom daňovej povinnosti.
V prípade fyzického obnovenia dodávky / znovupripojenia (ak zahŕňa napr. demontáž a montáž
meradla alebo iné inštalačné práce), ide o „Stavebné práce“. Administratívne obnovenie dodávky
nie je „Stavebnou prácou“.

3. Záverečné ustanovenia
3.1.

Cenník nadobúda účinnosť od 1. septembra 2016.

3.2.

Ku dňu nadobudnutia účinnosti Cenníka stráca účinnosť Cenník externých služieb a výkonov
súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 2/2016 zverejnený na webovom sídle Dodávateľa
www.spp.sk
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