
 

 

 

 

Dodatok č. 2  

k Obchodným podmienkam pre dodávku plynu od 

dodávateľa poslednej inštancie s účinnosťou od 

1.1.2023 v znení Dodatku č. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účinnosť od 1. januára 2023 
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1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia Obchodné podmienky pre dodávku plynu od dodávateľa poslednej 
inštancie s účinnosťou od 1.1.2023 v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „OP DPI“) v súlade s nariadením 
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 SR č. 19/2023 Z. z.“) určujúce maximálnu cenu za časť 
regulovanej dodávky plynu pre odberateľov plynu podľa § 2 písm. k) štvrtého bodu zákona č. 
250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v režime dodávky 
poslednej inštancie v roku 2023 zaradených do tarifných skupín M1 až M8. 

 
Pojmy použité v tomto Dodatku č. 2 bez ich ďalšieho zadefinovania majú rovnaký  význam ako im 
dáva OP DPI. 

 
2. Doterajší text bodu I. Prílohy č. 1 k OP DPI sa označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenom b), 

ktoré znie: 
 

b) DPI počas dodávky v režime poslednej inštancie, uplatní cenu za služby súvisiace s obchodnou 

činnosťou DPI v režime dodávky poslednej inštancie pre OM zraniteľných odberateľov podľa § 2 

písm. k) bodu 4. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Malý odberateľ plynu“) zaradených do tarifných skupín M1 až M8 určenú 

podľa § 5 ods. 1 až 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z..  Preukázanie skutočností 

DPI zo strany koncového odberateľa, že patrí do kategórie Malých odberateľov plynu je 

podmienkou dodávky plynu za cenu určenú nariadením uvedenom v predchádzajúcej vete, pričom 

do doby ich preukázania sa koncový odberateľ nepovažuje za zraniteľného odberateľa. 

Označenie tarifnej skupiny FMSo 
(EUR/mes.) 

SOPo 
(EUR/kWh) 

MP1 1,50 0,0990 

MP2 1,50 0,0990 

MP3 1,50 0,0990 

MP4 1,50 0,0990 

MP5 1,50 0,0990 

MP6 1,50 0,0990 

MP7 1,50 0,0990 

MP8 1,50 0,0990 

 
3. Ostatné ustanovenia OP DPI zostávajú nezmenené.   

 


