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Podmienky uplatnenia cien za dodávku plynu zraniteľným odberateľom kategórie Veľkí 
zákazníci: 
 
1. Úvodné ustanovenia 
 

1.1. Tieto podmienky určujú uplatnenie cien za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov kategórie 
Veľkí zákazníci podľa definície uvedenej v bode 1.3. tohto cenníka (ďalej len „odberateľ“), 
osobitne pre každé odberné miesto, do ktorého dodáva plyn spoločnosť Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s. (ďalej len „dodávateľ plynu“) na území Slovenskej republiky, a to s účinnosťou 
od 1. januára 2023. 

1.2. Zmluvou sa rozumie zmluva o dodávke plynu uzatvorená medzi odberateľom a dodávateľom 
plynu, ktorej predmetom je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb 
(najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) s uplatnením ceny 
podľa tohto cenníka.  

1.3. Pre potreby uplatnenia cien v zmysle tohto cenníka je zraniteľným odberateľom kategórie Veľkí 
zákazníci odberateľ mimo kategórie domácnosti1 resp. odberateľa kategórie Malé podnikanie 
a organizácie (maloodber)1, so zmluvne dohodnutou ročnou spotrebou plynu nad 641 400 kWh, 
ktorý spĺňa podmienky uvedené v písm. a) až d) tohto bodu: 

a) odberateľ, ktorý (i) odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaný do registra 
sociálnych služieb, alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, (ii) v lehote do 30. apríla 2022 si u dodávateľa plynu uplatnil právo na dodávku plynu za 
cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“), (iii) nemá uzatvorenú 
zmluvu s uplatnením ceny nepodliehajúcej cenovej regulácii na dobu presahujúcu 31. december 
2022; pre priznanie regulovanej ceny odberateľovi podľa tohto písm. a) musia byť všetky uvedené 
podmienky splnené kumulatívne; 

b) odberateľ, ktorý (i) odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaný do registra 
sociálnych služieb, alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo 
vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu, alebo 
na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného 
bývania podľa osobitného predpisu (ii) v lehote do 31. decembra 2022 si u dodávateľa plynu 
uplatnil právo na dodávku plynu za cenu regulovanú Úradom, (iii) má uzatvorenú zmluvu 
s uplatnením ceny nepodliehajúcej cenovej regulácii na dobu presahujúcu 31. december 2022; 
pre priznanie regulovanej ceny odberateľovi podľa tohto písm. b) musia byť všetky uvedené 
podmienky splnené kumulatívne; 

c) skupina koncových odberateľov, ktorú (i) tvoria vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome, (ii) odoberá plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, (iii) je 
zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného 
tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou, (iv)  v lehote do 30. 
apríla 2022 si u dodávateľa plynu uplatnila právo na dodávku plynu za cenu regulovanú Úradom, 
(v) nemá uzatvorenú zmluvu s uplatnením ceny nepodliehajúcej cenovej regulácii na dobu 
presahujúcu 31. december 2022; pre priznanie regulovanej ceny odberateľovi podľa tohto písm. 
c) musia byť všetky uvedené podmienky splnené kumulatívne; 

d) skupina koncových odberateľov, ktorú (i) tvoria vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome, (ii) odoberá plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, (iii) je 
zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného 
tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou, (iv)  v lehote do 31. 
decembra 2022 si u dodávateľa plynu uplatnila právo na dodávku plynu za cenu regulovanú 
Úradom, (v) má uzatvorenú zmluvu s uplatnením ceny nepodliehajúcej cenovej regulácii na dobu 
presahujúcu 31. december 2022; pre priznanie regulovanej ceny odberateľovi podľa tohto písm. 
d) musia byť všetky uvedené podmienky splnené kumulatívne. 

 
2. Všeobecné ustanovenia 

 

2.1. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Cenník za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov 
kategórie Veľkí zákazníci (ďalej len „cenník“) a cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s 

 
1  Ceny pre tieto kategórie zraniteľných odberateľov určujú samostatné cenníky. 
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dodávkou plynu, vydávané dodávateľom plynu, platné v čase dodávky, zverejnené na webovom 
sídle dodávateľa www.spp.sk.  

2.2. Prevádzkovateľom distribučnej siete je plynárenský podnik, do ktorého distribučnej siete je 
pripojené odberné miesto odberateľa, resp. cez ktorého distribučnú sieť sa realizuje dodávka 
plynu do odberného miesta odberateľa (ďalej len „PDS“).  

2.3. Prevádzkovateľom prepravnej siete (ďalej len „PPS“) je spoločnosť eustream, a.s. 

2.4. Odberným miestom odberateľa (ďalej tiež „OM“) je miesto odberu plynu vybavené určeným 
meradlom, ktoré je charakterizované svojím číslom, názvom a umiestnením, zmluvnými 
množstvami (zmluvným množstvom a denným maximálnym množstvom). V prípade pochybností 
určí OM PDS, do ktorého siete je OM odberateľa pripojené.  

2.5. Prevádzkový poriadok PDS je dokument, vydaný PDS a schválený Úradom, podľa ktorého sa 
riadi zabezpečenie distribúcie plynu a súvisiacich služieb do OM odberateľa, a je zverejnený na 
webovom sídle PDS.  

2.6. Zmluvné množstvo odberného miesta (ďalej tiež „ZM“) je množstvo plynu požadované 
odberateľom pre príslušné OM, ktoré sa odberateľ zaväzuje odobrať v rozsahu podľa zmluvy v 
príslušnom OM počas obdobia, na ktoré sa toto množstvo objednáva a ktoré je dodávateľ plynu 
povinný pre odberateľa zabezpečiť. ZM je vyjadrené v obchodnej jednotke. 

 

2.7. Denné maximálne množstvo odberného miesta (ďalej len „DMM“) je maximálne množstvo plynu, 
ktoré je odberateľ oprávnený odobrať podľa zmluvy v príslušnom odbernom mieste v ktorýkoľvek 
plynárenský deň (časové obdobie 24 hodín, definované všeobecne záväzným právnym 
predpisom) počas obdobia, na ktoré sa toto množstvo objednáva.  

2.8. Tarifná skupina je určená pre každé jednotlivé OM v závislosti od ročného ZM. 
 

3. Obchodná jednotka 
 

Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo plynu 
zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením. Základom pre účtovanie 
dodávky plynu je dodané množstvo energie v plyne, ktoré sa vypočíta ako súčin objemu plynu 
vyjadreného v m3 pri teplote 15 °C, absolútnom tlaku 101,325 kPa, relatívnej vlhkosti φ = 0 (tzv. suchý 
plyn) a priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového v kWh/m3 podľa vyhlášky Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky č. 269/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách 
prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie 
objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového.  

 
4. Druhy tarifných skupín 

 
Pre účely ocenenia odberu plynu odberateľom v zmysle tohto cenníka sa uplatňujú nasledovné tarifné 
skupiny: 

 

S9 tarifná skupina sa používa pre OM s ročným ZM nad 641 400  kWh do 2 000 000 kWh 
vrátane (približne nad 60 000 m3 do 187 091 m3 vrátane). 

S10  tarifná skupina sa používa pre OM s ročným ZM nad 2 000 000 kWh do 4 000 000 kWh 
vrátane (približne nad 187 091 m3 do 374 181 m3 vrátane). 

 
5. Štruktúra a spôsob uplatnenia ceny 
 

5.1. Cena určená týmto cenníkom sa uplatňuje pre každé samostatné OM odberateľa, a to podľa 
príslušnej tarifnej skupiny.  

5.2. Dodávateľ plynu pri ocenení dodávky plynu odberateľovi podľa bodu 1.3. písm. a) až d) tohto 
cenníka nesmie prekročiť maximálnu cenu určenú v rozhodnutí Úradu č. 0014/2023/P z 27. 
decembra 2022, ktorým tento schválil regulovanú cenu za dodávku plynu odberateľom plynu 
mimo domácnosti (Veľkí zákazníci), a ktorí uzatvorili zmluvu o združenej dodávke plynu za 
cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu (ďalej len „cena za služby obchodníka“).  

http://www.spp.sk/
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Dodávateľ plynu pri ocenení dodávky plynu odberateľovi zároveň nesmie prekročiť maximálnu 
cenu určenú podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky 465/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových 
odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny („Nariadenie vlády 
č. 465/2022“). 
K maximálnej cene za služby obchodníka dodávateľ plynu pripočíta cenu za služby súvisiace 
s distribúciou plynu, cenu za služby súvisiace s prepravou plynu a cenu za služby súvisiace so 
skladovaním plynu.  

 

5.2.1. Cena za služby obchodníka: 

Cena za služby obchodníka je určená v zmysle Nariadenia vlády č. 465/2022. 
 
Cena za služby obchodníka pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMSO) a zo sadzby za 
odobratý plyn (SOPO). 
 

                                                                                       tabuľka č. 1  

Tarifná skupina 
FMSO 

(euro/mesiac) 
SOPO 

(euro/kWh) 

S9 1,50 0,0478 

S10 1,50 0,0478 

 
5.2.2. Cena za služby súvisiace s distribúciou plynu: 

Cenu za služby súvisiace s distribúciou pre príslušné OM určuje dodávateľ plynu v zmysle 
platného rozhodnutia Úradu, ktorým sa spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. ako PDS určujú tarify 
za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a poskytovanie podporných služieb 
v plynárenstve (ďalej len „Rozhodnutie“) v závislosti od ZM. 

Cena za služby súvisiace s distribúciou pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMSD), z ročnej 
sadzby za výkon (VSD) a zo sadzby za odobratý plyn (SOPD).  

Ak je dodávka plynu zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero nadväzujúcich 
distribučných sietí, dodávateľ plynu má od odberateľa právo aj na úhradu nákladov spojených s 
distribúciou plynu do OM odberateľa cez všetky takéto nadväzujúce distribučné siete, a to tak, že 
výsledná cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu prislúchajúca pre odberateľa 
plynu je súčtom ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za všetky distribučné 
siete, cez ktoré sa realizuje dodávka plynu do OM odberateľa a zohľadňuje zaradenie do tarifnej 
skupiny podľa predpokladanej spotreby odberateľa a cenu podľa cenníka prevádzkovateľa 
nadväzujúcej distribučnej siete, ktorým sa určuje cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu 
plynu nadväzujúcej distribučnej siete, určenej na základe rozhodnutia schváleného Úradom pre 
príslušného prevádzkovateľa nadväzujúcej distribučnej siete, resp. na základe jeho príslušného 
cenníka, vrátane zohľadnenia podielu odberateľa na nákladoch na vstupný bod do nadväzujúcej 
distribučnej siete.  

5.2.3. Cena za služby súvisiace s prepravou plynu: 

Cena za služby súvisiace s prepravou plynu pozostáva zo sadzby za odobratý plyn (SOPP) a je 
určená v zmysle platnej Vyhlášky2. 
      

           tabuľka č. 2 

Tarifná skupina 
SOPP 

(euro/kWh) 

S9 0,00286 

S10 0,00286 

 

 
2  Ustanovenie § 8 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 450/2022 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu (ďalej len „Vyhláška“), pričom ods. 11 sa použije 
primerane.   
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5.2.4. Cena za služby súvisiace so skladovaním plynu: 

Cena za služby súvisiace so skladovaním plynu pozostáva zo sadzby za odobratý plyn (SOPS) a 
je určená v zmysle platnej Vyhlášky.      
                                                                                     

          tabuľka č. 3 

Tarifná skupina 
SOPS 

(euro/kWh) 

S9 0,00424 

S10 0,00424 

 

5.3. Pre OM odberateľa s ročným ZM vyšším ako je horná hranica tarifnej skupiny S10 dodávateľ 
plynu uplatní pri ocenení dodávky plynu cenu za služby obchodníka, cenu za služby súvisiace 
s prepravou plynu a cenu za služby súvisiace so skladovaním plynu určenú pre tarifnú skupinu 
S10 vo výške určenej týmto cenníkom. Uplatnenie ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu 
podľa tohto cenníka tým nie je dotknuté. 

 

5.4. Dodávateľ plynu má právo uplatniť príslušnú fixnú mesačnú sadzbu FMS pre jednotlivé OM, a to 
za každý kalendárny mesiac. V prípade, ak je dohodnuté kratšie fakturačné obdobie ako 
kalendárny mesiac, uplatňuje sa alikvotný podiel príslušnej FMS pripadajúci na toto obdobie pri 
rovnomernom rozpočítaní tejto sadzby na jednotlivé dni mesiaca. V prípade ukončenia, resp. 
začatia odberu v priebehu mesiaca sa príslušná FMS za daný mesiac fakturuje vo výške určenej 
pre kalendárny mesiac. V prípade predčasného ukončenia odberu na príslušnom OM, resp. 
v prípade predčasného ukončenia zmluvy má dodávateľ plynu právo dofakturovať platbu za 
príslušnú FMS pre každé príslušné OM za obdobie do pôvodne dohodnutého konca trvania 
zmluvy.  

5.5. Dodávateľ plynu má právo uplatniť príslušnú výkonovú sadzbu (VS) pre jednotlivé OM. Ročná 
platba vzťahujúca sa k príslušnej VS sa vypočíta ako súčin DMM dohodnutého pre jednotlivé OM 
v zmluve a príslušnej hodnoty VS. Mesačná platba vzťahujúca sa k príslušnej VS sa vypočíta ako 
1/12 ročnej platby vzťahujúcej sa k príslušnej hodnote VS. V prípade, ak je dohodnuté kratšie 
fakturačné obdobie ako kalendárny mesiac, uplatňuje sa alikvotný podiel mesačnej platby 
vzťahujúcej sa k príslušnej VS pripadajúci na toto obdobie pri rovnomernom rozpočítaní mesačnej 
platby vzťahujúcej sa k tejto sadzbe na jednotlivé dni mesiaca. V prípade ukončenia, resp. začatia 
odberu v priebehu mesiaca sa príslušná VS za daný mesiac fakturuje vo výške mesačnej platby 
vzťahujúcej sa k tejto sadzbe. V prípade predčasného ukončenia odberu na príslušnom OM, 
resp. v prípade predčasného ukončenia zmluvy má dodávateľ plynu právo dofakturovať platbu za 
príslušnú VS pre každé príslušné OM až do výšky neuhradenej časti ročnej platby vzťahujúcej sa 
k tejto sadzbe do pôvodne dohodnutého konca trvania zmluvy. 

5.6. Platby za odobraté množstvo energie v plyne sa pre príslušné OM vypočítajú ako súčiny skutočne 
odobratého množstva energie v plyne počas príslušného fakturačného obdobia a hodnôt 
príslušných sadzieb za odobratý plyn platných pre príslušný kalendárny mesiac.  

5.7. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi plynu spolu s cenou za dodávku plynu podľa tohto 
cenníka a zmluvy aj ďalšie s predmetom zmluvy súvisiace platby (i) ak svojím  konaním, alebo 
nekonaním spôsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany 
dodávateľa plynu, PDS alebo PPS, a tieto sú spoplatňované podľa príslušného cenníka, resp. 
prevádzkového poriadku PDS alebo PPS, alebo (ii) ak vznikne dodávateľovi plynu povinnosť 
takéto platby uhrádzať.  

 

6. Dane 
 

Cena podľa tohto cenníka je bez dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnej dane prípadne iných 
aplikovateľných daní. DPH sa uplatní podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.  
V prípade, ak dodávka plynu bude v čase jeho dodania zaťažená spotrebnou alebo inou aplikovateľnou 
daňou, dodávateľ upraví celkovú fakturovanú sumu bez DPH o čiastku zodpovedajúcu takejto dani 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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7. Záverečné ustanovenia 

7.1. Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023.  

7.2. V prípade zmeny Rozhodnutia, zmeny / vydania iného rozhodnutia alebo všeobecne záväzného 
právneho predpisu, ktoré by mali dopad na ocenenie dodávky plynu v zmysle tohto cenníka, 
dodávateľ plynu aktualizuje tento cenník. 


