Ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť pre odberateľov
zaradených podľa tarifných skupín na obdobie od 1. januára 2011 do 31.decembra
2011 (v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0025/2011/P zo
dňa 9.12.2010 - ďalej len „Rozhodnutie ÚRSO“) :
Tarifná
skupina
M2
M3
M4
Sa
Sb
V1 a
V1 b
V2 a
V2 b
V3 a
V3 b
V4 a
V4 b

Fixná mesačná sadzba

Sadzba za denné
maximum

(€/mesiac)
5,34
8,02
21,81
49,08
49,08
175,94
175,94
3 602,01
3 602,01
10 227,42
10 227,42
32 025,86
32 025,86

(€/(m3/deň))
8,5882
8,2229
8,5168
8,1515
8,4504
8,0851
7,8845
7,5192
7,4529
7,0876

Sadzba za odobratý
plyn
(€/kWh)
0,0472
0,0454
0,0428
0,0270
0,0270
0,0266
0,0266
0,0249
0,0249
0,0245
0,0245
0,0239
0,0239
(bez DPH)

Pre tarifné skupiny S a až V4 b:
a – tarifná skupina platná pre odberateľa plynu s faktorom záťaže menším alebo rovným 100,
b - tarifná skupina platná pre odberateľa plynu s faktorom záťaže väčším ako 100.

Podmienky uplatňovania cien za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
domácnosť:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Všeobecné ustanovenia
Dodávateľom plynu je Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Odberateľom plynu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má s dodávateľom
plynu uzavretú zmluvu o dodávke plynu a ktorá odoberá zemný plyn na výrobu tepla
určeného pre domácnosť a splnila kritériá a podmienky podľa bodov 2.7 až 2.9.
Tieto podmienky upravujú spôsob uplatnenia cien za dodávku plynu odberateľovi plynu
podľa bodu 1.2 a zároveň ktorého dodávka sa realizuje cez distribučnú SPP –
distribúcia, a.s., a ktorého dodávka plynu je realizovaná jedným dodávateľom plynu.
Množstvo plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť sa ocení cenami za dodávku
plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť podľa Rozhodnutia ÚRSO.
Fakturačné obdobie je obdobie, za ktoré dodávateľ plynu vystavuje odberateľovi plynu
vyúčtovaciu faktúru.

2.

Podmienky uplatnenia cien

2.1

Dodávateľ plynu zaradí odberné miesto do tarifných skupín nasledovne:

2.1.1 Ak má odberateľ plynu podľa zmluvy o dodávke plynu celkový ročný odber energie v
plyne na príslušnom odbernom mieste do 633 000 kWh vrátane, dodávateľ plynu
použije všetky zložky ceny prislúchajúce dohodnutej tarifnej skupine označenej ako
„M2“, „M3“ alebo „M4“.
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2.1.2 Ak má odberateľ plynu podľa zmluvy o dodávke plynu:
a) celkové zmluvne dohodnuté množstvo energie v plyne na príslušnom odbernom
mieste za obdobie maximálne 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, za
ktoré dodávateľ plynu vyhodnocuje odobraté množstvo energie v zmysle zmluvy o
dodávke plynu (ďalej len „vyhodnocovací rok“) v rozpätí nad 633 000 kWh do 4 220 000
kWh vrátane, dodávateľ plynu použije všetky zložky ceny prislúchajúce tarifnej skupine
označenej ako „S“,
b) celkové zmluvne dohodnuté množstvo energie v plyne na príslušnom odbernom
mieste za vyhodnocovací rok v rozpätí nad 4 220 000 kWh do 21 100 000 kWh vrátane,
dodávateľ plynu použije všetky zložky ceny prislúchajúce tarifnej skupine označenej ako
„V1“,
c) celkové zmluvne dohodnuté množstvo energie v plyne na príslušnom odbernom
mieste za vyhodnocovací rok v rozpätí nad 21 100 000 kWh do 158 250 000 kWh
vrátane, dodávateľ plynu použije všetky zložky ceny prislúchajúce tarifnej skupine
označenej ako „V2“,
d) celkové zmluvne dohodnuté množstvo energie v plyne na príslušnom odbernom
mieste za vyhodnocovací rok v rozpätí nad 158 250 000 kWh do 263 750 000 kWh
vrátane, dodávateľ plynu použije všetky zložky ceny prislúchajúce tarifnej skupine
označenej ako „V3“,
e) celkové zmluvne dohodnuté množstvo energie v plyne na príslušnom odbernom
mieste za vyhodnocovací rok nad 263 750 000 kWh, dodávateľ plynu použije všetky
zložky ceny prislúchajúce tarifnej skupine označenej ako „V4“.
2.1.3. Dodávateľ plynu zaradí odberné miesto s celkovým zmluvne dohodnutým množstvom
energie v plyne za vyhodnocovací rok nad 633 000 kWh do tarifnej skupiny s
označením:
1)
„a“, ak faktor záťaže odberu plynu na odbernom mieste je menší alebo
rovný hodnote 100,
2)
„b“, ak faktor záťaže odberu plynu na odbernom mieste je väčší ako hodnota
100.
Na ocenenie množstva plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť sa použijú
všetky sadzby platné pre danú tarifnú skupinu s príslušným označením podľa tohto
zaradenia.
Faktorom záťaže sa pre potreby Rozhodnutia ÚRSO rozumie pomer minimálneho
množstva plynu prepočítaného na objemovú jednotku prostredníctvom koeficientu
spaľovacieho tepla objemového vo výške 10,555 kWh/m3 a denného maximálneho
množstva plynu na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke plynu s dodávateľom
plynu. Minimálne množstvo plynu sa určí ako súčin zmluvne dohodnutého množstva
plynu na príslušnom odbernom mieste za vyhodnocovací rok a percenta
dohodnutého na účely vyhodnotenia skutočne odobratých množstiev plynu podľa
zmluvy o dodávke plynu s dodávateľom plynu. Ak nie je v zmluve o dodávke plynu
dohodnuté percento pre účely vyhodnotenia skutočne odobratých množstiev plynu,
dodávateľ plynu určí minimálne množstvo plynu ako zmluvne dohodnuté množstvo
plynu na príslušnom odbernom mieste dohodnuté v zmluve o dodávke plynu.
V prípade zmeny množstiev v priebehu účinnosti zmluvy o dodávke plynu na
odberných miestach s celkovým zmluvne dohodnutým množstvom energie v plyne za
vyhodnocovací rok nad 633 000 kWh, ktorá má za následok zmenu faktora záťaže,
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použije dodávateľ za príslušné fakturačné obdobie pre ocenenie dodávky plynu na
výrobu tepla určeného pre domácnosť zaradenie do tarifnej skupiny podľa
prepočítaného faktora záťaže.
2.2

Množstvo plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť pre odberateľa plynu na
príslušnom odbernom mieste určí odberateľ plynu ako percentuálny podiel energie
odobratej v plyne na výrobu tepla určeného pre domácnosť k celkovej spotrebe energie
v plyne na jednotlivom odbernom mieste za fakturačné obdobie (ďalej len
„Percentuálny podiel“).

2.3

Dodávateľ plynu uplatňuje fixnú mesačnú sadzbu podľa Rozhodnutia ÚRSO pre
odberateľa plynu s celkovým ročným odberom energie v plyne na príslušnom
odbernom mieste do 633 000 kWh vrátane v mesiacoch, na ktoré sa zmluva o dodávke
plynu uzatvára, a to vo výške jej súčinu s Percentuálnym podielom. Dodávateľ plynu
fakturuje fixnú mesačnú sadzbu za každý mesiac príslušného fakturačného obdobia,
pričom pre neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturuje za každý začatý deň
dodávky tak, že fixná mesačná sadzba sa vydelí počtom dní v danom kalendárnom
mesiaci a vynásobí počtom dní v danom fakturačnom období, na ktoré bola zmluva o
dodávke plynu uzatvorená.

2.4

Dodávateľ plynu uplatňuje fixnú mesačnú sadzbu vo výške podľa Rozhodnutia ÚRSO
pre odberateľa plynu s celkovým zmluvne dohodnutým množstvom energie v plyne na
príslušnom odbernom mieste za vyhodnocovací rok nad 633 000 kWh v mesiacoch, na
ktoré sa zmluva o dodávke plynu uzatvára, a to jej súčinom s Percentuálnym podielom.
Ak je dohodnuté kratšie fakturačné obdobie ako kalendárny mesiac, dodávateľ plynu
uplatňuje alikvotný podiel fixnej mesačnej sadzby pripadajúci na toto obdobie pri
rovnomernom rozpočítaní fixnej mesačnej sadzby na jednotlivé dni mesiaca. V prípade
ukončenia, resp. začatia odberu v priebehu mesiaca dodávateľ plynu fakturuje fixnú
mesačnú sadzbu za daný mesiac v nezmenenej výške.

2.5

Dodávateľ plynu uplatňuje sadzbu za denné maximum vo výške podľa Rozhodnutia
ÚRSO pre odberateľa plynu s celkovým zmluvne dohodnutým množstvom energie v
plyne na príslušnom odbernom mieste za vyhodnocovací rok nad 633 000 kWh v
mesiacoch, na ktoré sa zmluva o dodávke plynu uzatvára. Ročná platba vzťahujúca sa
k sadzbe za denné maximum sa vypočíta ako súčin denného maximálneho množstva
plynu dohodnutého v zmluve o dodávke plynu a sadzby za denné maximum. Mesačná
platba vzťahujúca sa k sadzbe za denné maximum sa vypočíta ako súčin 1/12 ročnej
platby vzťahujúcej sa k sadzbe za denné maximum a Percentuálneho podielu. Ak je
dohodnuté kratšie fakturačné obdobie ako kalendárny mesiac, dodávateľ plynu
uplatňuje alikvotný podiel mesačnej platby vzťahujúcej sa k sadzbe za denné maximum
pripadajúci na toto obdobie pri rovnomernom rozpočítaní mesačnej platby vzťahujúcej
sa k sadzbe za denné maximum na jednotlivé dni mesiaca. V prípade ukončenia, alebo
začatia odberu v priebehu mesiaca dodávateľ plynu fakturuje sadzbu za daný mesiac
vo výške mesačnej platby vzťahujúcej sa k sadzbe za denné maximum.

2.6

Na množstvo plynu podľa bodu 2.2 uplatňuje dodávateľ plynu sadzbu za odobraté
množstvo plynu vo výške podľa Rozhodnutia ÚRSO.

2.7

Podmienkou na uplatnenie ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
domácnosť odberateľom plynu, určenou Rozhodnutím ÚRSO je predloženie:
a) čestného vyhlásenia odberateľa plynu o odbere plynu za uvedeným
účelom, ktoré obsahuje identifikáciu jednotlivých odberných miest
odberateľa plynu (vrátane identifikácie odberateľa plynu, čísla odberného
miesta a predpokladanej spotreby jednotlivého odberného miesta). Vzor
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b) informácie o zozname odberných miest, do ktorých dodávateľ plynu
dodáva plyn na výrobu tepla určeného pre domácnosť spolu so zmluvou
o výkone správy alebo inou zmluvou preukazujúcou dodávku tepla
vyrobeného z plynu odobratého od dodávateľa plynu uzatvorenou podľa
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.182/1993 Z.z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
2.7.1. Odberateľ plynu s celkovým zmluvne dohodnutým množstvom energie v plyne na
príslušnom odbernom mieste za vyhodnocovací rok nad 633 000 kWh v príslušnom
odbernom mieste predloží požadované doklady podľa bodu 2.7. najneskôr pred
začiatkom fakturačného obdobia, za ktoré má dodávateľ plynu uplatniť cenu za
dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť podľa Rozhodnutia ÚRSO.
2.7.2. Odberateľ plynu s celkovým ročným odberom na príslušnom odbernom mieste do 633
000 kWh vrátane v príslušnom odbernom mieste predloží požadované doklady podľa
bodu 2.7. najneskôr pred začiatkom obdobia, za ktoré má dodávateľ plynu uplatniť
cenu za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť podľa Rozhodnutia
ÚRSO, pričom tento odberateľ plynu predloží dodávateľovi plynu okrem dokladu
podľa bodu 2.7 písm. a) alebo b) aj stav určeného meradla ku dňu
predchádzajúcemu dňu, od ktorého má dodávateľ plynu uplatniť cenu za dodávku
plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť podľa Rozhodnutia ÚRSO.
2.7.3. Ak u odberateľa plynu nastanú skutočnosti, ktoré budú mať za následok skončenie
výroby tepla určeného pre domácnosť, odberateľ plynu informuje o týchto
skutočnostiach dodávateľa plynu najneskôr do troch pracovných dní od vzniku tejto
skutočnosti.
Odberateľ plynu predloží dodávateľovi plynu doklady podľa bodu 2.7 písm. a) alebo b) len
jedenkrát na obdobie roku 2011, a to aj vtedy, ak ich už predložil v ktoromkoľvek
predchádzajúcom období.
2.8

Dodávateľ plynu uplatní cenu za dodávku plynu podľa Rozhodnutia ÚRSO pre
odberateľa plynu s celkovým ročným odberom do 633 000 kWh vrátane v príslušnom
odbernom mieste, ak odberateľ plynu dodávateľovi plynu písomne oznámi
Percentuálny podiel pre jednotlivé odberné miesta, za ktoré by mal dodávateľ plynu
uplatniť cenu za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť, a to
najneskôr do 15 kalendárnych dní od začiatku požadovaného termínu na ocenenie
dodávky plynu cenou podľa Rozhodnutia ÚRSO. Odberateľ plynu má povinnosť
predložiť jeden Percentuálny podiel pre každé odberné miesto na obdobie roka 2011
s tým, že zmenu Percentuálneho podielu v priebehu roka 2011 môže odberateľ plynu
vykonať iba jeden krát, a to doručením informácie o úprave Percentuálneho podielu
dodávateľovi plynu s uvedením termínu zmeny percenta. Zmenu Percentuálneho
podielu v priebehu roka podľa predchádzajúcej vety zohľadní dodávateľ plynu na
spotrebu plynu odberateľa od posledného vyúčtovania dodávky plynu, ak takéto
vyúčtovanie bolo od 1.1.2011 realizované. V prípade, že v priebehu fakturačného
obdobia dôjde k nepredvídanej zmene Percentuálneho podielu na odbernom mieste,
odberateľ môže požiadať dodávateľa o dodatočnú zmenu Percentuálneho podielu. Túto
zmenu je povinný hodnoverne preukázať.

2.9

Dodávateľ plynu uplatní cenu za dodávku plynu podľa Rozhodnutia ÚRSO pre
odberateľa plynu s celkovým zmluvne dohodnutým množstvom energie v plyne na
príslušnom odbernom mieste za Vyhodnocovací rok nad 633 000 kWh, ak odberateľ
plynu dodávateľovi plynu písomne oznámi Percentuálny podiel pre jednotlivé odberné
miesta na každý kalendárny mesiac roka 2011, v ktorom by mal dodávateľ plynu
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uplatniť cenu v zmysle Rozhodnutia ÚRSO, a to najneskôr do 2 pracovných dní od
požadovaného termínu na ocenenie dodávky plynu cenou podľa Rozhodnutia ÚRSO.
Zmenu Percentuálneho podielu v priebehu roka 2011 môže odberateľ plynu vykonať,
a to písomným doručením informácie o zmene percenta najneskôr do 2 pracovných dní
po ukončení kalendárneho mesiaca.
2.10 Dodávateľ plynu uplatní cenu za dodávku plynu podľa Rozhodnutia ÚRSO v rozsahu
písomnej informácie odberateľa plynu o Percentuálnom podiele. Ak odberateľ plynu
neoznámi Percentuálny podiel dodávateľovi plynu v súlade s bodom 2.8 a 2.9,
Percentuálny podiel a množstvo plynu podľa bodu 2.2 sa rovnajú nule. Na zmenu
Percentuálneho podielu po uplynutí príslušných lehôt na oznámenie Percentuálneho
podielu podľa bodu 2.8 a 2.9 sa neprihliada.
2.11 Ak odberateľ plynu odoberá plyn za účelom výroby tepla určeného pre domácnosť,
uplatní si na celú dodávku plynu určeného na výrobu tepla pre domácnosť cenu a
podmienky ich uplatnenia podľa Rozhodnutia ÚRSO.
2.12 Uplatnenie ceny za dodávku plynu podľa Rozhodnutia ÚRSO nemá vplyv na výšku
preddavkov podľa zmluvy o dodávke plynu, ak sú dohodnuté, ani na ďalšie dohodnuté
práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z nedodržania zmluvne dohodnutých
množstiev plynu odberateľom plynu. Pri prekročení zmluvne dohodnutého denného
maximálneho množstva plynu bez uzavretia dohody uplatní dodávateľ plynu voči
odberateľovi plynu platbu za prekročenie denného maximálneho množstva plynu podľa
platných taríf za prístup do distribučnej siete a distribúcie plynu a poskytovanie
podporných služieb v plynárenstve prevádzkovateľa distribučnej siete SPP –
distribúcia, a.s., podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na
rok 2011. Pri výpočte zvýšenia ceny z dôvodu neodobratia zmluvne dohodnutého
množstva plynu uplatňuje dodávateľ plynu zmluvne dohodnutú cenu.
2.13 Uplatnenie ceny za dodávku plynu podľa Rozhodnutia ÚRSO v príslušnom
fakturačnom období nemá vplyv na povinnosť odberateľa plynu zaplatiť za dodávku
plynu, ktorá nepodlieha cenovej regulácii, zmluvne dohodnutú cenu a jej prípadné
zvýšenie, ak dodávateľovi plynu vznikne nárok na jej zvýšenie z dôvodu neodobratia
zmluvne dohodnutých množstiev plynu alebo z dôvodu predčasného ukončenia zmluvy
o dodávke plynu.
2.14 Uplatnenie ceny za dodávku plynu podľa Rozhodnutia ÚRSO sa realizuje na každé
odberné miesto odberateľa plynu samostatne.
2.15 Ceny za dodávku plynu podľa Rozhodnutia ÚRSO nie je možné uplatňovať na
ocenenie dodávky plynu, ktorá sa realizuje na základe uzatvorených zmlúv o dodávke
plynu na obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov.
2.16 Ak odberné miesto odberateľa plynu nie je pripojené do distribučnej siete SPP distribúcia , a.s., dodávateľ plynu má od odberateľa plynu okrem cien uvedených
v Rozhodnutí ÚRSO právo na úhradu nákladov spojených s distribúciou plynu do
odberného miesta odberateľa plynu cez všetky nadväzujúce distribučné siete (okrem
nákladov spojených s distribúciou plynu cez distribučnú sieť SPP - distribúcia , a.s.),
cez ktoré sa uskutočňuje distribúcia plynu do odberného miesta, t.j. ako keby mal
odberateľ plynu uzavreté samostatné zmluvy o distribúcii plynu so všetkými dotknutými
prevádzkovateľmi nasledujúcich distribučných sietí, cez ktoré sa realizuje dodávka
plynu do odberného miesta odberateľa plynu. Tieto náklady sú určené na základe cien
za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu schválených Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví pre prevádzkovateľov nadväzujúcich distribučných sietí, resp. na
základe ich príslušných cenníkov.
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2.17 Ak odberné miesto odberateľa nespĺňa požiadavky pripojenia podľa bodov 1.3 a 2.16,
dodávateľ bude dodávať plyn na výrobu tepla určeného pre domácnosť do tohto
odberného miesta za cenu odsúhlasenú úradom.
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