
Cenník dodávky zemného plynu pre domácnosť  B - platný od 01.01.2020 

 

Cena za služby obchodníka 

Tarifná skupina Fixná mesačná sadzba Fixná mesačná sadzba Sadzba za odobratý plyn     Sadzba za odobratý plyn 

 EUR/mesiac EUR/mesiac s DPH EUR/kWh EUR/kWh s DPH 

Tarifná skupina 1 1,00 1,20 0,0206 0,02472 

Tarifná skupina 2 1,00 1,20 0,0206 0,02472 

Tarifná skupina 3 1,00 1,20 0,0199 0,02388 

Tarifná skupina 4                    1,00 1,20 0,0205 0,02460 

Tarifná skupina 5 1,00 1,20 0,0206 0,02472 

Tarifná skupina 6 1,00 1,20 0,0206 0,02472 

Tarifná skupina 7 1,00 1,20 0,0206 0,02472 

Tarifná skupina 8 1,00 1,20 0,0206 0,02472 

 

Cena za služby súvisiace s distribúciou plynu 

Tarifná skupina Fixná mesačná sadzba Fixná mesačná sadzba Sadzba za odobratý plyn     Sadzba za odobratý plyn 

 EUR/mesiac EUR/mesiac s DPH EUR/kWh EUR/kWh s DPH 

Tarifná skupina 1 1,78 2,136 0,0217 0,02604 

Tarifná skupina 2 4,76 5,712 0,0095 0,01140 

Tarifná skupina 3 7,64 9,168 0,0092 0,01104 

Tarifná skupina 4 12,36 14,832 0,0077 0,00924 

Tarifná skupina 5 41,45 49,740 0,0070 0,00840 

Tarifná skupina 6 50,78 60,936 0,0069 0,00828 

Tarifná skupina 7 126,67 152,004 0,0032 0,00384 

Tarifná skupina 8 283,33 339,996 0,0028 0,00336 



 

 

Cena za služby súvisiace s prepravou plynu 

 

Tarifná skupina Sadzba za odobratý plyn     Sadzba za odobratý plyn 

 EUR/kWh EUR/kWh s DPH 

Tarifná skupina 1 0,00220 0,00264 

Tarifná skupina 2 0,00275 0,00330 

Tarifná skupina 3 0,00275 0,00330 

Tarifná skupina 4 0,00275 0,00330 

Tarifná skupina 5 0,00275 0,00330 

Tarifná skupina 6 0,00275 0,00330 

Tarifná skupina 7 0,00275 0,00330 

Tarifná skupina 8 0,00275 0,00330 

 

 

Celková cena za dodávku plynu  

Tarifná skupina Fixná mesačná sadzba Fixná mesačná sadzba Sadzba za odobratý plyn     Sadzba za odobratý plyn 

 EUR/mesiac EUR/mesiac s DPH EUR/kWh EUR/kWh s DPH 

Tarifná skupina 1 2,78 3,336 0,04450 0,05340 

Tarifná skupina 2 5,76 6,912 0,03285 0,03942 

Tarifná skupina 3 8,64 10,368 0,03185 0,03822 

Tarifná skupina 4 13,36 16,032 0,03095 0,03714 

Tarifná skupina 5 42,45 50,940 0,03035 0,03642 

Tarifná skupina 6 51,78 62,136 0,03025 0,03630 

Tarifná skupina 7 127,67 153,204 0,02655 0,03186 

Tarifná skupina 8 284,33 341,196 0,02615 0,03138 

 

 



Popis tarifných skupín: 

Tarifná skupina 1 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu do  2.138 kWh  vrátane (približne do 200 m3 vrátane ), 

Tarifná skupina 2 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 2.138 kWh do 18 173 kWh vrátane (približne nad 200 m3  do 1700 m3   vrátane ), 

Tarifná skupina 3 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane (približne nad 1 700 m3  do 4000 m3   vrátane ), 

Tarifná skupina 4 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 42 760 kWh do 69 485 kWh vrátane (približne nad 4000 m3  do 6500 m3   vrátane ), 

Tarifná skupina 5 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane (približne nad 6500 m3  do 7951 m3   vrátane ), 

Tarifná skupina 6 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane (približne nad 7951 m3  do 9355 m3   vrátane), 

Tarifná skupina 7 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane (približne nad 9355 m3  do 28064 m3   vrátane), 

Tarifná skupina 8 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 300 000 kWh do 641 000 kWh vrátane (približne nad 28064 m3  do 60000 m3   vrátane), 

 

Podmienky priznania Cenníku dodávky zemného plynu pre domácnosť B: 

Zákazník o pridelenie tohto Cenníka Dodávateľa písomne požiada alebo mu bude tento cenník ponúknutý zo strany dodávateľa avšak výlučne len telefonicky, 

mailom alebo písomne (t.j. Cenník nie je možné ponúknuť , resp. dohodnúť so Zákazníkom pri uzatváraní zmluvy mimo prevádzkových priestorov 

Dodávateľa), a zákazník takúto ponuku Dodávateľa príjme telefonicky, mailom, písomne, alebo bude Zákazníkovi tento Cenník pridelený na základe 

rozhodnutia Dodávateľa, pričom v takom prípade je vo výlučnej právomoci Dodávateľa vybrať Zákazníka alebo Zákazníkov, ktorým bude tento Cenník 

pridelený. 

Ak sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú inak , cena za dodávku elektriny podľa tohto Cenníka bude zákazníkovi účtovaná od prvého kalendárneho dňa 

mesiaca nasledujúceho po vzájomnej dohode medzi Dodávateľom a Zákazníkom, alebo od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po pridelení 

Cenníka Dodávateľom. Dojednaním tohto Cenníka sa nemení už dohodnutá doba viazanosti Zákazníka zmluvou.     

 



Cenník dodávky zemného plynu pre domácnosť  B - platný od 02.11.2020 

 

Cena za služby obchodníka 

Tarifná skupina Fixná mesačná sadzba Fixná mesačná sadzba Sadzba za odobratý plyn     Sadzba za odobratý plyn 

 EUR/mesiac EUR/mesiac s DPH EUR/kWh EUR/kWh s DPH 

Tarifná skupina 1 1,00 1,20 0,0178 0,02136 

Tarifná skupina 2 1,00 1,20 0,0175 0,02100 

Tarifná skupina 3 1,00 1,20 0,0174 0,02088 

Tarifná skupina 4                    1,00 1,20 0,0176 0,02112 

Tarifná skupina 5 1,00 1,20 0,0206 0,02472 

Tarifná skupina 6 1,00 1,20 0,0206 0,02472 

Tarifná skupina 7 1,00 1,20 0,0206 0,02472 

Tarifná skupina 8 1,00 1,20 0,0206 0,02472 

 

Cenník neobsahuje regulované ceny plynu stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví  za služby súvisiace 

s distribúciou plynu, prepravou plynu. 

 

 

Popis tarifných skupín: 

Tarifná skupina 1 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu do  2.138 kWh  vrátane (približne do 200 m3 vrátane ), 

Tarifná skupina 2 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 2.138 kWh do 18 173 kWh vrátane (približne nad 200 m3  do 1700 m3   vrátane ), 



Tarifná skupina 3 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane (približne nad 1 700 m3  do 4000 m3   vrátane ), 

Tarifná skupina 4 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 42 760 kWh do 69 485 kWh vrátane (približne nad 4000 m3  do 6500 m3   vrátane ), 

Tarifná skupina 5 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane (približne nad 6500 m3  do 7951 m3   vrátane ), 

Tarifná skupina 6 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane (približne nad 7951 m3  do 9355 m3   vrátane), 

Tarifná skupina 7 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane (približne nad 9355 m3  do 28064 m3   vrátane), 

Tarifná skupina 8 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 300 000 kWh do 641 000 kWh vrátane (približne nad 28064 m3  do 60000 m3   vrátane), 

 

Podmienky priznania Cenníku dodávky zemného plynu pre domácnosť B: 

Zákazník o pridelenie tohto Cenníka Dodávateľa písomne požiada alebo mu bude tento cenník ponúknutý zo strany dodávateľa avšak výlučne len telefonicky, 

mailom alebo písomne (t.j. Cenník nie je možné ponúknuť , resp. dohodnúť so Zákazníkom pri uzatváraní zmluvy mimo prevádzkových priestorov 

Dodávateľa), a zákazník takúto ponuku Dodávateľa príjme telefonicky, mailom, písomne, alebo bude Zákazníkovi tento Cenník pridelený na základe 

rozhodnutia Dodávateľa, pričom v takom prípade je vo výlučnej právomoci Dodávateľa vybrať Zákazníka alebo Zákazníkov, ktorým bude tento Cenník 

pridelený. 

Ak sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú inak , cena za dodávku elektriny podľa tohto Cenníka bude zákazníkovi účtovaná od prvého kalendárneho dňa 

mesiaca nasledujúceho po vzájomnej dohode medzi Dodávateľom a Zákazníkom, alebo od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po pridelení 

Cenníka Dodávateľom. Dojednaním tohto Cenníka sa nemení už dohodnutá doba viazanosti Zákazníka zmluvou.     
 
 
 


