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Cena za združenú dodávku plynu pre odberné miesta odberateľov plynu mimo 
domácnosti v kategórií maloodber s Ponukou FirmaVýhoda+ pozostáva zo súčtu ceny za
dodávku plynu, ceny za distribúciu plynu, ceny za prepravu plynu a ceny za skladovanie 
plynu. Ceny uvedené v tomto cenníku platia pre odberateľov plynu v mimo domácnosti 

v kategórií maloodber, ktorí si dohodli so spoločnosťou ZSE Energia, a.s. poskytovanie 
produktu Ponuka FirmaVýhoda+, a to výlučne počas prvých 12 kalendárnych mesiacov 
dohodnutej doby poskytovania Ponuky FirmaVýhoda+.

Druhy taríf:

1. M1 

Tarifa dodávky plynu M1  je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 – 2 138 kWh vrátane, 
(približne od 0 do 200 m3 vrátane).

Tarifa dodávky plynu M2 je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 2 138 – 18 173 kWh vrátane, 
(približne nad 200 do 1 700 m3 vrátane).

2. M2 
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Cenník P za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu  
mimo domácnosti (maloodber) s Ponukou FirmaVýhoda+
Účinný od 1. 4. 2020

Cena za združenú dodávku plynu

Cena za distribúciu plynu

Cena za skladovanie plynu

Cena za distribúciu plynu

Cena za skladovanie plynu

Cena za združenú dodávku plynu

Cena za dodávku plynu

Cena za prepravu plynu

Cena za dodávku plynu

Cena za prepravu plynu

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 2,89 3,47
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,05210 0,06250

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 1,78 2,14
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,02170 0,02604

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00 0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,0000 0,0000

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 4,76 5,71
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00950 0,01140

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00  0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00000 0,00000

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 5,97 7,16
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,04034 0,04840

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 1,11 1,33 
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,02860 0,03430

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00 0,00 
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00180 0,00220

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 1,21 1,45
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,02834 0,03400

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00  0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00250 0,00300
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Tarifa dodávky plynu M3 je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 18 173 – 42 760 kWh vrátane, 
(približne nad 1 700 do 4 000 m3 vrátane).  

Tarifa dodávky plynu M4 je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 42 760 – 69 485 kWh vrátane, 
(približne nad 4 000 do 6 500 m3 vrátane).

3. M3 

4. M4 

Cena za združenú dodávku plynu

Cena za distribúciu plynu

Cena za skladovanie plynu

Cena za distribúciu plynu

Cena za skladovanie plynu

Cena za združenú dodávku plynu

Cena za dodávku plynu

Cena za prepravu plynu

Cena za dodávku plynu

Cena za prepravu plynu

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 9,22 11,06
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,03991 0,04790

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 7,64 9,17
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00920 0,01104

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00  0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00000 0,00000

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 12,36 14,83
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00770 0,00924

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00  0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00000 0,00000

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 13,94 16,73
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,03815 0,04570

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 1,58 1,90
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,02821 0,03390

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00  0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00250 0,00300

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 1,58 1,90
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,02795 0,03350

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00  0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00250 0,00300
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Tarifa dodávky plynu M5 je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 69 485 – 85 000 kWh vrátane, 
(približne od 6 500 do 7 951 m3 vrátane).

Tarifa dodávky plynu M6 je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 85 000 – 100 000 kWh vrátane, 
(približne od 7 951 do 9 355 m3 vrátane).

5. M5 

6. M6 

Cena za združenú dodávku plynu

Cena za distribúciu plynu

Cena za skladovanie plynu

Cena za distribúciu plynu

Cena za skladovanie plynu

Cena za združenú dodávku plynu

Cena za dodávku plynu

Cena za prepravu plynu

Cena za dodávku plynu

Cena za prepravu plynu

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 43,51 52,21
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,03732 0,04480

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 41,45 49,74
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00700 0,00840

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00  0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00000 0,00000

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 50,78 60,94
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00690 0,00828

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00  0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00000 0,00000

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 52,84 63,41
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,03722 0,04470

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 2,06 2,47 
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,02782 0,03340

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00  0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00250 0,00300

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 2,06 2,47 
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,02782 0,03340

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00  0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00250 0,00300
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Tarifa dodávky plynu M7 je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 100 000 – 300 000 kWh 
vrátane, (približne od 9 355 do 28 064 m3 vrátane).

Tarifa dodávky plynu M8 je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 300 000 – 641 400 kWh 
vrátane, (približne od 28 064 do 60 000 m3 vrátane).

7. M7 

8. M8 

Cena za združenú dodávku plynu

Cena za distribúciu plynu

Cena za skladovanie plynu

Cena za distribúciu plynu

Cena za skladovanie plynu

Cena za združenú dodávku plynu

Cena za dodávku plynu

Cena za prepravu plynu

Cena za dodávku plynu

Cena za prepravu plynu

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 128,73 154,48 
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,03352 0,04020

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 126,67 152,00 
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00320 0,00384 

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00  0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00000 0,00000

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 283,33 340,00 
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00280 0,00336 

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00  0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00000 0,00000

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 285,39 342,47 
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,03312 0,03980

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 2,06 2,47 
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,02782 0,03340

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00  0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00250 0,00300

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 2,06 2,47 
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,02782 0,03340

Tarifa je zložená z: bez DPH 
[€]

s DPH 
[€]

Fixná mesačná platba [€/mesiac] 0,00  0,00
Sadzba za odobratý plyn [€/kWh] 0,00250 0,00300
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1. Úvodné ustanovenia 
 1.1.  Tento cenník obsahuje ceny za združenú dodávku plynu s Ponukou FirmaVýhoda+ 

a  podmienky ich uplatnenia dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., so 
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281 (ďalej len „dodávateľ plynu“) 
pre odberateľov plynu mimo domácnosti (v  texte aj „odberateľ plynu v  kategórii 
maloodber“) s  dohodnutým druhom tarify M1 až M8 na  jednotlivom odbernom 
mieste, okrem malých podnikov, pre ktorých sú ceny a  podmienky ich uplatnenia 
stanovené v samostatnom cenníku za dodávku plynu pre malé podniky dodávateľa 
plynu vydaného na  základe platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví (ďalej len „malé podniky“). 

1.2.  Pre potreby priznania cien podľa tohto cenníka je odberateľom plynu v  kategórii 
maloodber odberateľ plynu mimo domácnosti okrem malých podnikov s požadovaným 
ročným odberom plynu na odbernom mieste do 641,400 tis. kWh (približne do 60 tis. 
m3) vrátane, odoberajúci plyn na základe zmluvy o dodávke plynu. 

1.3.  Prevádzkovateľom distribučnej siete je plynárenský podnik, do ktorého distribučnej 
siete je pripojené odberné miesto odberateľa plynu v kategórii maloodber, resp. cez 
ktorého distribučnú sieť sa realizuje dodávka plynu do odberného miesta odberateľa 
plynu v kategórii maloodber. 

1.4.  Odberným miestom odberateľa plynu v  kategórii maloodber je miesto odberu 
plynu vybavené určeným meradlom. V  prípade pochybností určí odberné miesto 
prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorého siete je odberné miesto odberateľa plynu 
v kategórií maloodber pripojené. 

1.5.  Ceny uvedené v  tomto cenníku platia pre všetkých odberateľov plynu v  kategórii 
maloodber uvedených v bode 1.1. v spojení s bodom 1.2., osobitne pre každé odberné 
miesto, do ktorého dodáva plyn dodávateľ plynu na území Slovenskej republiky

 
2. 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 (ďalej len „Vyhláška MH SR č. 269/2012 Z.z.“). 

3. Pravidlá pre určenie ceny 
3.1.  Odberateľ plynu v kategórii maloodber si s dodávateľom plynu dohodne pre každé 

svoje odberné miesto podľa príslušných odberových pomerov druh tarify. Ak medzi 
dodávateľom plynu a  odberateľom plynu v  kategórii maloodber došlo k  dohode 
o druhu tarify v období pred nadobudnutím platnosti tohto cenníka, dodávateľ plynu 
ocení odber plynu odberateľa plynu v kategórii maloodber cenami podľa dohodnutého 
druhu tarify aj v období platnosti tohto cenníka; práva a povinnosti strán podľa bodu 
3.6. týchto podmienok nie sú týmto dotknuté. 

3.2.  Dodávateľ plynu je oprávnený jednostranne zmeniť druh tarify odberateľovi plynu 
v  kategórii maloodber, ak v  dôsledku zmeny právnych predpisov dôjde zo strany 
PDS k zmene zaradenia odberného miesta v rámci zabezpečenia služieb súvisiacich 
s distribúciou plynu. 

3.3.  Existujúce odberné miesta, pre ktoré sa končia zmluvy k 31. 12. 2016, pre obdobie 
nových zmlúv t.j. od 1. 1. 2017 sa zaradia do príslušných taríf (M1 až M8) na základe 
zmluvne dohodnutých ročných množstiev dodaného plynu. Pri stanovovaní 
požadovaných ročných množstiev dodaného plynu dodávateľ plynu zohľadní posledné 
známe fyzické odpočty spotreby plynu daných odberných miest.

3.4.  Odberné miesta, pre ktoré začalo trvanie zmlúv pred 31. 12. 2016 a  skončí po 1. 1. 
2017, sa k  1. 1. 2017 zaradia do príslušných taríf (M1 až M8) na  základe zmluvne 
dohodnutých ročných množstiev dodaného plynu uvedených v príslušných zmluvách. 
Pre obdobie ďalších zmlúv sa zaradia do príslušných taríf (M1 až M8) na  základe 

zmluvne dohodnutých ročných množstiev dodaného plynu. Pri stanovovaní 
požadovaných ročných množstiev dodaného plynu dodávateľ plynu zohľadní posledné 
známe fyzické odpočty spotreby plynu daných odberných miest.

3.5.  Druh tarify určený podľa bodu 3.1., 3.3 a 3.4 platí počas účinnosti zmluvy pre dané 
odberné miesto, ak nedôjde k  zmene druhu tarify zo strany odberateľa plynu 
v kategórii maloodber alebo dodávateľa plynu v zmysle týchto podmienok. 

3.6.  Zmenu dohodnutého druhu tarify je odberateľ plynu v  kategórii maloodber 
oprávnený uskutočniť najskôr po  uplynutí dvanástich mesiacov od  určenia tarify 
podľa bodu 3.1., 3.3. a  3.4., alebo od  poslednej zmeny dohodnutého druhu tarify 
alebo od predbežného zaradenia do druhu tarify, ak sa dodávateľ plynu a odberateľ 
plynu v kategórii maloodber nedohodnú inak. Za zmenu druhu tarify sa považuje aj 
predbežné zaradenie do druhu tarify zo strany dodávateľa plynu alebo výber druhu 
tarify zo strany odberateľa plynu v kategórii maloodber. Odberateľ plynu v kategórii 
maloodber žiada o  zmenu druhu tarify písomne, a  to vyplnením žiadosti o  zmenu 
zmluvných podmienok a jej doručením dodávateľovi plynu. V žiadosti odberateľ plynu 
v kategórii maloodber uvedie aj stav určeného meradla ku dňu jej podania. Cenami 
podľa zmeneného druhu tarify ocení dodávateľ plynu budúci odber odberateľa plynu 
v kategórii maloodber odo dňa nasledujúceho po doručení riadne vyplnenej žiadosti. 

3.7.  V  prípade zmeny odberových pomerov na  odbernom mieste (zmena druhu, počtu 
a  výkonu spotrebičov, resp. ich rekonštrukcia) môže odberateľ plynu v  kategórii 
maloodber požiadať o  zmenu druhu tarify aj pred uplynutím doby podľa bodu 
3.6. týchto podmienok. Splnenie podmienky na  zmenu dohodnutého druhu tarify 
pri zmene odberových pomerov posudzuje dodávateľ plynu. Zmena odberových 
pomerov na  existujúcom odbernom plynovom zariadení je možná len na  základe 
predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete. Odberatelia plynu 
v kategórii maloodber majú možnosť získať informácie o postupe a podrobnostiach 
procesu zabezpečenia potrebných krokov v súvislosti so zmenou odberových pomerov 
na  zákazníckej linke dodávateľa plynu, alebo u  prevádzkovateľa distribučnej siete. 
Za  zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne využívanie spotrebičov. 
Po povolení zmeny druhu tarify pred uplynutím dvanástich mesiacov od poslednej 
zmeny druhu tarify, je možné uskutočniť ďalšiu zmenu druhu tarify až po uplynutí 
dvanástich mesiacov od poslednej zmeny. Pri zmene druhu tarify podľa tohto bodu 
odberateľ plynu v  kategórii maloodber predloží dodávateľovi plynu stav určeného 
meradla ku dňu požadovanej zmeny druhu tarify a  súhlas prevádzkovateľa 
distribučnej siete so zmenou počtu a výkonu spotrebičov (napr. kópia „Montážneho 
listu meradla“). Zmenený druh tarify sa na odber plynu uplatní odo dňa nasledujúceho 
po dátume doručenia oznámenia o zmene druhu tarify. 

3.8.  Dodávka plynu odberateľovi plynu v kategórii maloodber bude ocenená cenami podľa 
dohodnutého druhu tarify bez ohľadu na skutočne odobraté množstvo plynu. 

3.9.  Prekročenie hornej hranice zmluvne dohodnutej tarify odberateľom plynu v kategórii 
maloodber s  tarifou M1 – M7 bude riešené navýšením ceny za  distribúciu plynu 
v  súlade s  platným cenovým rozhodnutím ÚRSO, ktorým sa spoločnosti SPP – 
distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľovi distribučnej siete určujú tarify za prístup do 
distribučnej siete a distribúciu plynu (ďalej len „Rozhodnutie ÚRSO“). Odberateľovi 
plynu v kategórii maloodber bude uplatnené navýšenie ceny za distribúciu plynu podľa 
tohto bodu len jedenkrát za dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, 
resp. pri ukončení zmluvného vzťahu. 

3.10.  V prípade, že odberateľ plynu v kategórii maloodber v jednotlivom odbernom mieste 
svojim odberom plynu prekročí hranicu 66  000 m3 (60 000 m3 so zohľadnením  
10 % tolerancie), má povinnosť zaplatiť dodávateľovi plynu jednorazový poplatok 
za prekročenie v jednotlivom odbernom mieste v zmysle platného Rozhodnutia ÚRSO. 
Dodávateľ plynu uplatní odberateľovi plynu v  kategórii maloodber poplatok podľa 
tohto bodu iba v prípade, že tento bude zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete 
za príslušné odberné miesto uplatnený voči dodávateľovi plynu. Odberateľovi plynu 
v  kategórii maloodber bude uplatnený poplatok podľa toho bodu len jedenkrát 
za dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, resp. pri ukončení zmluvného 
vzťahu. Tento poplatok nemá charakter zmluvnej pokuty. 
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4. Použitie cien 
 4.1.  Plyn dodávaný odberateľovi plynu v kategórii maloodber sa účtuje vo forme zloženej 

ceny, ktorá sa skladá: 
 – z fixnej mesačnej platby (€/mesiac), 
  – zo sadzby za odobratý plyn (€/kWh).
 4.2.  Fixná mesačná platba sa uplatňuje v mesiacoch, v ktorých je zmluva o dodávke plynu, 

prípadne prihláška k odberu plynu účinná. Fixná mesačná platba sa fakturuje za každý 
mesiac príslušného fakturačného obdobia, pričom pre neucelené časti kalendárnych 
mesiacov sa fakturuje za každý začatý deň dodávky plynu tak, že fixná mesačná platba 
sa vydelí počtom dní v danom kalendárnom mesiaci a vynásobí počtom dní, počas 
ktorých bola zmluva o  dodávke plynu, prípadne prihláška k  odberu plynu účinná. 
Dodávateľ plynu neuplatňuje fixnú mesačnú sadzbu za obdobie odberateľom plynu 
v kategórii maloodber vopred písomne oznámenej rekonštrukcie odberného plynového 
zariadenia, pri ktorej prevádzkovateľ distribučnej siete vykoná na žiadosť odberateľa 
plynu v kategórii maloodber demontáž určeného meradla. Poplatok za demontáž, resp. 
montáž meradla uhrádza odberateľ plynu v kategórii maloodber dodávateľovi plynu 
v zmysle zverejneného cenníka Externých služieb prevádzkovateľa distribučnej siete. 
Dodávateľ plynu neuplatňuje fixnú mesačnú sadzbu za obdobie rekonštrukcie časti 
distribučnej siete, cez ktorú sa dopravuje plyn do odberného miesta odberateľa plynu 
v kategórii maloodber, pri ktorej prevádzkovateľ distribučnej siete vykoná demontáž 
určeného meradla. 

4.3.  Sadzba za  odobratý plyn sa odberateľovi plynu v  kategórii maloodber fakturuje 
za jednotku dodaného množstva energie v plyne. Dodané množstvo energie v plyne sa 
určí podľa vyhlášky MH SR č. 269/2012 Z.z.. Ak odberateľ plynu v kategórii maloodber 
nesprístupní určené meradlo alebo inak znemožní odpočet určeného meradla, vystaví 
dodávateľ plynu faktúru na základe pravdepodobného odberu stanoveného v zmysle 
platného prevádzkového poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete, 
pričom rozdiely v množstvách dodávateľ plynu vyúčtuje v rámci reklamačného konania 
podľa účinných obchodných podmienok. 

4.4.  Odpočtové obdobie je obdobie od  vykonania jedného odpočtu odberu plynu 
po nasledujúci odpočet. Odpočet odberu plynu vykonáva prevádzkovateľ distribučnej 
siete minimálne v intervaloch stanovených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa 
distribučnej siete. 

4.5.  Fakturačné obdobie je obdobie, za  ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu plynu. 
Fakturačné obdobie sa nemusí zhodovať s odpočtovým obdobím a môže pozostávať 
z viacerých odpočtových období. Vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ plynu 
najmenej jedenkrát ročne. 

4.6.  Odberateľ plynu v kategórii maloodber uhrádza v priebehu fakturačného obdobia cenu 
za opakované dodávky plynu („preddavky“) určené dodávateľom plynu minimálne vo 
výške fixnej mesačnej sadzby ceny za združenú dodávku plynu podľa dohodnutého 

druhu tarify. Pri určení výšky ceny za  opakované dodávky plynu (preddavkov) 
dodávateľ plynu ďalej zohľadní skutočný odber plynu za predchádzajúce porovnateľné 
fakturačné obdobie alebo plánovaný odber plynu na nasledujúce fakturačné obdobie. 
Dodávateľ plynu je oprávnený zmeniť výšku ceny za  opakované dodávky plynu 
(preddavkov) pri zmene výšky odberu plynu odberateľa plynu v kategórii maloodber 
oproti predchádzajúcemu porovnateľnému fakturačnému obdobiu, pri zmene druhu 
tarify a/alebo pri zmene ceny plynu. Zmenu rozpisu ceny za  opakované dodávky 
plynu (preddavkov) dodávateľ plynu písomne oznámi odberateľovi plynu v kategórii 
maloodber. 

4.7.  Odber plynu za príslušné obdobie dodávky bude ocenený cenami účinnými v danom 
období dodávky plynu podľa príslušného druhu tarify. 

4.8.  Ak je dodávka plynu zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero 
nadväzujúcich distribučných sietí, dodávateľ plynu má od odberateľa plynu v kategórii 
maloodber okrem cien uvedených v  tomto cenníku právo aj na  úhradu nákladov 
spojených s  distribúciou plynu do odberného miesta odberateľa plynu v  kategórii 
maloodber cez všetky takéto nadväzujúce distribučné siete (odhliadnuc od nákladov 
spojených s distribúciou plynu cez distribučnú sieť SPP – distribúcia, a.s.), t.j. ako keby 
mal odberateľ plynu v kategórii maloodber uzavreté samostatné zmluvy o distribúcii 
plynu so všetkými dotknutými prevádzkovateľmi distribučných sietí, cez ktoré sa 
realizuje dodávka plynu do odberného miesta odberateľa plynu v kategórii maloodber. 
Tieto náklady sú určené na základe cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu 
plynu schválených ÚRSO pre prevádzkovateľov nadväzujúcich distribučných sietí resp. 
na základe ich príslušných cenníkov. 

4.9.  Ceny v  zmysle tohto cenníka 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. V  prípade zmlúv o  dodávke plynu uzatvorených 
na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, sa cena za združenú dodávku plynu, prípadne jej 
jednotlivé zložky, dohodne medzi dodávateľom plynu a odberateľom plynu v kategórii 
maloodber individuálne. 

5.  Dane 
Pri fakturácii sa bude vychádzať zo sadzieb taríf uvedených v  tomto cenníku bez DPH, 
pričom k takto vypočítanej celkovej sume bude pripočítaná DPH, spotrebná daň prípadne 
iná aplikovateľná daň v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase 
dodania zemného plynu. 

6.  Záverečné ustanovenia 
Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2020.
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