Tlačová správa

SPP zabezpečí dodávky plynu pre odberateľov v režime
dodávateľa poslednej inštancie. Domácnostiam ponúka
SPP možnosť dodávky plynu za regulované ceny v
štandardnom režime

Bratislava, 8. október 2021

SPP ako dodávateľ poslednej inštancie zabezpečí dodávky plynu pre odberateľov spoločnosti SLOVAKIA
ENERGY, s.r.o., ktorí sú oddnes v režime dodávky poslednej inštancie. SPP bude rokovať s relevantnými
štátnymi orgánmi o potrebných krokoch, ktoré sú v súvislosti s dodávkou poslednej inštancie nevyhnutné
aj vzhľadom na vývoj cien plynu na trhu v Európe.
SPP ponúka odberateľom plynu v domácnosti možnosť uzavrieť zmluvu o dodávke plynu za regulovanú
cenu, stanovenú pre SPP regulátorom pre dodávku plynu domácnostiam v štandardnom režime.
Zákazníci nemusia vyvinúť žiadnu aktivitu, SPP ich bude kontaktovať a dohodne s nimi najvhodnejší
postup preradenia do režimu bežnej dodávky plynu.
SPP je zodpovedným dodávateľom energií a spoľahlivosť dodávok pre našich zákazníkov bola a je pre
nás prioritou. SPP s maximálnou zodpovednosťou a úsilím, preto pristupuje aj k aktuálnej situácii na trhu s
plynom v Európe.
Dodávky plynu sa v súčasnosti uskutočňujú plne v súlade s naším nákupným kontraktom, bez
akýchkoľvek obmedzení. Zároveň SPP dopĺňal plyn do podzemných zásobníkov plynu počas vtláčacej
sezóny tak, aby splnil nielen legislatívne požiadavky týkajúce sa štandardu bezpečnosti dodávok plynu,
ale zároveň, aby bol aj čo najlepšie pripravený na nadchádzajúcu zimnú sezónu a zabezpečil spoľahlivé
dodávky plynu pre všetkých svojich zákazníkov.
Dodávateľa poslednej inštancie (DPI) pre dodávku plynu pre celé územie Slovenska určuje svojím
rozhodnutím Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre tých zákazníkov, ktorých pôvodný
dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn a odberatelia plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným
spôsobom. DPI sa pri splnení zákonných predpokladov týka všetkých odberateľov plynu, nielen
domácností a malých podnikov. DPI môže odmietnuť dodávku plynu pre tých odberateľov, u ktorých bol
zistený neoprávnený odber plynu.
SPP je dodávateľom poslednej inštancie výlučne pre dodávku plynu. Dodávateľmi poslednej inštancie pre
elektrinu sú spoločnosti ZSE, SSE a VSE, vždy podľa územného zaradenia odberného miesta. Podľa
vyhlásenia ÚRSO do dodávky poslednej inštancie v elektrine prechádzajú odberatelia SLOVAKIA
ENERGY, s.r.o. v sobotu 9.10.2021.
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Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu
priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky
elektrickej energie. SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi
spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Plyn alebo elektrickú energiu úspešne dodáva do viac ako 1,3
milióna odberných miest. SPP sa, okrem dodávky energií, venuje aj poskytovaniu energetických služieb,
energetických smart riešení, rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu. Prostredníctvom svojej dcérskej
spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako ekologickej alternatívy k
tradičným palivám. Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny výrobenej z obnoviteľných zdrojov energie
a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP
prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 %
akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky.
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