Ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť pre odberateľov
zaradených podľa tarifných skupín na obdobie od 1.januára 2009 do 31.decembra 2009
(v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0023/2009/P zo dňa
4.12.2008) :
Tarifná
skupina
M2
M3
M4
S
V1
V2
V3
V4

Maximálna výška fixnej
mesačnej sadzby

Maximálna výška sadzby
za denné maximum

(Sk/mes.)
(Eur/mes.) (Sk/m3/deň) (Eur/m3/deň)
159,67
5,3000
237,09
7,8700
651,32
21,6200
1 402,37
46,5500
262,22
8,7042
5 446,48
180,7900
258,52
8,5814
107 143,42
3 556,5100
252,77
8,3905
392 798,75 13 038,5300
233,18
7,7402
900 896,04 29 904,2700
223,03
7,4033

Maximálna výška
sadzby za odobraté
množstvo plynu
(Sk/kWh) (Eur/kWh)
1,5063
0,0500
1,4551
0,0483
1,3828
0,0459
0,8161
0,0271
0,8059
0,0268
0,7492
0,0249
0,7381
0,0245
0,7164
0,0238
(bez DPH)

Podmienky uplatnenia cien za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
domácnosť :
1.

Všeobecné ustanovenia

1.1

1.3

Tieto podmienky upravujú spôsob uplatnenia cien dodávky plynu odberateľovi plynu
podľa bodu 1.2, ktorého odberné miesto je pripojené do distribučnej siete SPP –
distribúcia, a.s.
Odberateľom plynu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má s regulovaným
subjektom - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. uzavretú zmluvu o dodávke plynu
a ktorá odoberá zemný plyn na výrobu tepla určeného pre domácnosť a splnila kritériá
a podmienky stanovené v bodoch 2.8 až 2.10.
Dodávateľom plynu je regulovaný subjekt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2.

Podmienky uplatnenia cien

2.1

Dodávateľ plynu prizná odberateľovi plynu sadzby (jednotlivé zložky ceny)
prislúchajúce určenej tarifnej skupine podľa vyššie uvedenej tabuľky.
Ak ide v zmysle zmluvy o dodávke plynu o odberateľa plynu s celkovým ročným
odberom energie v plyne do 633 000 kWh vrátane, dodávateľ plynu použije všetky
zložky ceny prislúchajúce dohodnutej tarifnej skupine označenej ako „M2“, „M3“ alebo
„M4“.
Ak ide podľa zmluvy o dodávke plynu o odberateľa plynu
a) s celkovým ročným zmluvným množstvom energie v plyne 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) s celkovým ročným zmluvným množstvom energie v plyne 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) s celkovým ročným zmluvným množstvom energie v plyne 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“,

1.2
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d) s celkovým ročným zmluvným množstvom energie v plyne 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) s celkovým ročným zmluvným množstvom energie v plyne nad 263 750 000
kWh, dodávateľ plynu použije všetky zložky ceny prislúchajúce tarifnej
skupine označenej ako „V4“.
2.2

Dodávateľ plynu uplatňuje maximálnu výšku fixnej mesačnej sadzby pre odberateľa
plynu s celkovým ročným odberom energie v plyne v danom odbernom mieste do
633 000 kWh vrátane v mesiacoch, na ktoré sa zmluva o dodávke plynu uzatvára, a to
percentuálnym podielom v zmysle podielu energie odobratej v plyne na výrobu tepla
určeného pre domácnosť na celkovom množstve odobratej energie v plyne v danom
mesiaci v danom odbernom mieste. 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 na ktoré bola zmluva o dodávke plynu uzatvorená.

2.3

Dodávateľ plynu uplatňuje maximálnu výšku fixnej mesačnej sadzby pre odberateľa
plynu s celkovým ročným zmluvným množstvom energie v plyne v danom odbernom
mieste nad 633 000 kWh v mesiacoch, na ktoré sa zmluva o dodávke plynu uzatvára,
a to percentuálnym podielom v zmysle podielu energie odobratej v plyne na výrobu
tepla určeného pre domácnosť na celkovom množstve odobratej energie v plyne
v danom mesiaci v danom odbernom mieste. V prípade, 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.

2.4

Dodávateľ plynu uplatňuje maximálnu výšku sadzby za denné maximum pre odberateľa
plynu s celkovým ročným zmluvným množstvom energie v plyne v danom odbernom
mieste nad 633 000 kWh v mesiacoch, na ktoré sa zmluva o dodávke plynu uzatvára.
Ročná platba vzťahujúca sa k maximálnej výške sadzby za denné maximum sa
vypočíta ako súčin denného maximálneho množstva plynu dohodnutého v zmluve
o dodávke plynu a maximálnej výšky sadzby za denné maximum. Mesačná platba
vzťahujúca sa k maximálnej výške sadzby za denné maximum sa vypočíta ako súčin
1/12 ročnej platby vzťahujúcej sa k maximálnej výške sadzby za denné maximum
a podielu denného maximálneho množstva určeného odberateľom plynu podľa bodu
2.10. V prípade, ak je dohodnuté kratšie fakturačné obdobie ako kalendárny mesiac,
dodávateľ plynu uplatňuje alikvotný podiel mesačnej platby vzťahujúcej sa
k maximálnej výške sadzby za denné maximum pripadajúci na toto obdobie pri
rovnomernom rozpočítaní mesačnej platby vzťahujúcej sa k maximálnej výške sadzby
za denné maximum na jednotlivé dni mesiaca. V prípade ukončenia, resp. začatia
odberu v priebehu mesiaca dodávateľ plynu fakturuje maximálnu výšku sadzby za daný
mesiac vo výške mesačnej platby vzťahujúcej sa k maximálnej výške sadzby za denné
maximum.

2.5

Dodávateľ plynu uplatňuje maximálnu výšku sadzby za odobraté množstvo plynu pre
odberateľa plynu za jednotku dodaného množstva energie v plyne použitého na výrobu
tepla určeného pre domácnosť.

2.6

Dodávateľ plynu uplatňuje na ocenenie celej dodávky plynu na výrobu tepla určeného
pre domácnosť všetky sadzby v rámci jednotlivých tarifných skupín, stanovené týmto
rozhodnutím, pri dodržaní všetkých podmienok určených týmto rozhodnutím.
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2.7

V prípade, že 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 tohto rozhodnutia.

2.8

Podmienkou uplatnenia ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
domácnosť odberateľom plynu, určenú týmto rozhodnutím, je predloženie
a) platného Povolenia na odber zemného plynu oslobodeného od spotrebnej
dane vydaného príslušným správcom dane z dôvodu oslobodenia za
účelom výroby tepla určeného pre domácnosť podľa § 32 ods. 2 zákona
č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o spotrebnej dani“) alebo
b) platného osvedčenia o registrácii oprávneného spotrebiteľa zemného
plynu a zároveň kópiu žiadosti o registráciu oprávneného spotrebiteľa
a písomnú informáciu o identifikácii odberných miest, do ktorých sa
realizuje dodávka za účelom použitia podľa § 31 ods. 1 písm. i) zákona
o spotrebnej dani alebo
c) iného relevantného dokladu preukazujúceho použitie plynu na výrobu
tepla určeného pre domácnosť. Za iný relevantný doklad sa považuje
informácia o zozname odberných miest, do ktorých dodávateľ plynu
dodáva plyn na výrobu tepla určeného pre domácnosť spolu so zmluvami
preukazujúcimi dodávku tepla vyrobeného z plynu odobratého od
dodávateľa plynu.
V prípade odberateľov plynu s celkovým ročným zmluvným množstvom energie v plyne
nad 633 000 kWh v danom odbernom mieste je potrebné predložiť požadované
doklady podľa tohto bodu najneskôr pred začiatkom fakturačného obdobia, za ktoré má
dodávateľ plynu uplatniť cenu za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
domácnosť.
V prípade odberateľov plynu s celkovým ročným odberom do 633 000 kWh vrátane
v danom odbernom mieste je potrebné predložiť požadované doklady podľa tohto bodu
najneskôr pred začiatkom obdobia, za ktoré má dodávateľ plynu uplatniť cenu
za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť, pričom takýto odberateľ
plynu predloží dodávateľovi plynu okrem dokladu podľa písm. a) alebo b) alebo c)
aj stav určeného meradla ku dňu predchádzajúcemu deň, od ktorého má dodávateľ
plynu uplatniť cenu za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť.
V prípade, že 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 písm. a) alebo b) alebo c)
iba jedenkrát na obdobie roku 2009, a to aj v tom prípade, ak ich už predložil na
november a december 2008.

2.9

Dodávateľ plynu uplatní cenu za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
domácnosť, pre odberateľa plynu s celkovým ročným odberom do 633 000 kWh
vrátane v danom odbernom mieste vtedy, ak odberateľ plynu dodávateľovi plynu
písomne oznámi 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, a to najneskôr pred skončením fakturačného obdobia,
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za ktoré dodávateľ plynu uplatní cenu za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
domácnosť.
2.10 Dodávateľ plynu uplatní cenu za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
domácnosť, pre odberateľa plynu s celkovým ročným zmluvným množstvom energie
v plyne nad 633 000 kWh v danom odbernom mieste vtedy, ak:
a) odberateľ plynu dodávateľovi plynu písomne oznámi percentuálny podiel
energie odobratej v plyne na výrobu tepla určeného pre domácnosť
k celkovej spotrebe energie v plyne na jednotlivom odbernom mieste za
príslušné fakturačné obdobie a zároveň,
b) odberateľ plynu dodávateľovi plynu písomne oznámi percentuálny
podiel denného maximálneho množstva plynu využitého na výrobu tepla
určeného pre domácnosť k celkovému dohodnutému dennému
maximálnemu
množstvu v danom odbernom mieste, pričom tento
podiel je maximálne vo výške podielu podľa bodu a),
a to najneskôr do dvoch pracovných dní po skončení fakturačného obdobia, za ktoré
dodávateľ plynu uplatní cenu za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
domácnosť.
2.11 Dodávateľ plynu uplatní cenu za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
domácnosť v rozsahu písomnej informácie odberateľa plynu o percentuálnom podiele
v zmysle bodu 2.9, resp. percentuálnych podielov v zmysle bodu 2.10. Ak odberateľ
plynu informáciu dodávateľovi plynu neposkytne riadne a včas, má sa za to,
že percentuálny podiel v zmysle bodu 2.9 sa rovná nule, resp. percentuálne podiely
denného maximálneho množstva plynu v zmysle bodu 2.10 za dané fakturačné
obdobie sa rovnajú nule.
2.12 Uplatnenie ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť nemá
vplyv na výšku preddavkov v zmysle zmluvy o dodávke plynu, ak sú dohodnuté, ani na
ďalšie dohodnuté práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z nedodržania
zmluvne dohodnutých množstiev odberateľom plynu. Pri prekročení zmluvne
dohodnutého denného maximálneho množstva bez uzavretia dohody uplatní dodávateľ
plynu voči odberateľovi plynu platbu za prekročenie denného maximálneho množstva
v zmysle platných taríf za prístup do distribučnej siete a distribúcie plynu
a poskytovanie podporných služieb v plynárenstve SPP – distribúcia, a.s., vydaných na
základe rozhodnutia úradu č. 0013/2009/P zo dňa 06.11.2008. Pri výpočte zvýšenia
ceny z dôvodu neodobratia zmluvne dohodnutého množstva plynu uplatňuje dodávateľ
plynu zmluvne dohodnutú cenu.
2.13 Uplatnenie ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť
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 alebo z dôvodu predčasného ukončenia
zmluvy o dodávke plynu.
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