
 

 

 

Dodatok č. 2 k Cenníku 

za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov mimo 

domácností (maloodber)   
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I. Týmto dodatkom sa v zmysle vydaného nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu 
v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov 
elektriny a podmienky ich uplatnenia, mení Cenník za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov mimo 
domácností (maloodber) ev. č. ZM/01/2023 v znení jeho Dodatku č. 1 (ďalej len „cenník“) 
v nasledovnom rozsahu:  

 

 
6.2. Dodávateľ plynu pri ocenení dodávky plynu odberateľovi podľa bodu 1.3. písm. a) až e) 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 (maloodber) (ďalej len „cena za služby obchodníka“), a ktorí uzatvorili zmluvu 
o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu. Dodávateľ 
plynu pri ocenení dodávky plynu odberateľovi podľa bodu 1.3. písm. b) až e) tohto cenníka 
zároveň nesmie prekročiť maximálnu cenu určenú podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 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 („ďalej len „Nariadenie vlády č. 465/2022“). Dodávateľ plynu pri ocenení 
dodávky plynu odberateľovi podľa bodu 1.3. písm. a) tohto cenníka zároveň nesmie prekročiť 
maximálnu cenu určenú podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu 
v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých 
odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia (ďalej len „Nariadenie vlády č. 19/2023“). 

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. 
  

6.2.1. Cena za služby obchodníka: 

Cena za služby obchodníka pre odberateľa podľa bodu 1.3. písm. a) (tabuľka č.1a) tohto cenníka 
je určená Nariadením vlády č. 19/2023.   
Cena za služby obchodníka pre odberateľa podľa bodu 1.3. písm. b) až e) (tabuľka č. 1b) tohto 
cenníka 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). 

 
Cena za služby obchodníka pre odberateľa podľa bodu 1.3. písm. a) tohto cenníka: 

 
tabuľka č. 1a 

Označenie druhu 
tarify 

FMSO 

(euro/mesiac) 
SOPO 

(euro/kWh) 

M1 1,50 0,0990 

M2 1,50 0,0990 

M3 1,50 0,0990 

M4 1,50 0,0990 

M5 1,50 0,0990 

M6 1,50 0,0990 

M7 1,50 0,0990 

M8 1,50 0,0990 
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Cena za služby obchodníka pre odberateľa podľa bodu 1.3. písm. b) až e) tohto cenníka: 
 

tabuľka č. 1b  

Označenie druhu 
tarify 

FMSO 

(euro/mesiac) 
SOPO 

(euro/kWh) 

M1 1,50 0,0344 

M2 1,50 0,0289 

M3 1,50 0,0282 

M4 1,50 0,0278 

M5 1,50 0,0376 

M6 1,50 0,0375 

M7 1,50 0,0478 

M8 1,50 0,0478 

 
6.2.5. Celková cena za dodávku plynu pre odberateľa podľa bodu 1.3. písm. a) tohto cenníka: 

tabuľka č. 5 

Označenie druhu 
tarify 

Fixná mesačná sadzba 
celkom 

(FMSO+FMSD) 
(euro/mesiac) 

Sadzba za odobratý plyn 
celkom 

(SOPO+SOPD+SOPP+SOPS ) 
(euro/kWh) 

M1 3,55 0,13337 

M2 6,97 0,11800 

M3 10,29 0,11760 

M4 15,71 0,11590 

M5 49,17 0,11520 

M6 59,90 0,11510 

M7 147,17 0,11070 

M8 327,33 0,11020 
 
 

II. Ostatné ustanovenia Cenníka ev. č. ZM/01/2023 zostávajú nezmenené.   
 


