
Cenník dodávky zemného plynu pre domácnosť C - platný od 01.01.2022 

 

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 1,10 1,32 0,0251 0,03012 

Tarifná skupina 2 1,10 1,32 0,0249 0,02988 

Tarifná skupina 3 1,10 1,32 0,0246 0,02952 

Tarifná skupina 4                    1,10 1,32 0,0240 0,02880 

Tarifná skupina 5 1,10 1,32 0,0238 0,02856 

Tarifná skupina 6 1,10 1,32 0,0238 0,02856 

Tarifná skupina 7 1,10 1,32 0,0325 0,03900 

Tarifná skupina 8 1,10 1,32 0,0325 0,03900 

 

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 elektriny pre domácnosti C : 

Odberateľovi, ktorý kumulatívne spĺňa nasledujúce podmienky môže byť tento Cenník pridelený na základe rozhodnutia Dodávateľa, pričom je vo výlučnej právomoci 

Dodávateľa vybrať Odberateľa alebo Odberateľov, ktorým bude tento Cenník pridelený: 

a) Odberateľ má s Dodávateľom uzavretú Zmluvu na dobu určitú a po uplynutí dohodnutej doby trvania Zmluvy (najmenej dvoch rokov) sa jej platnosť a účinnosť 

automaticky predĺžila na rovnaký čas, na aký bola pôvodne uzavretá, a zároveň 

b) Odberateľ elektriny riadne a včas počas celého trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou riadne plní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a to najmä riadne 

a včas hradí svoje peňažné záväzky voči Dodávateľovi, t.j. plní riadne dohodnuté platobné podmienky a dodržia jednotlivé termíny splatnosti platieb za plyn. 

 V prípade neplnenia podmienok pre získanie tohto Cenníka uvedených vyššie, je vo výlučnej právomoci Dodávateľa kedykoľvek odobrať tento Cenník Odberateľovi 

a nahradiť ho pôvodným Cenníkom aplikovaným pre Odberateľa. Ak sa Dodávateľ a Odberateľ nedohodnú inak , cena za dodávku plynu podľa tohto Cenníka bude 

Odberateľovi účtovaná od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po pridelení Cenníka Dodávateľom.  Dojednaním tohto Cenníka sa nemení už dohodnutá doba 

viazanosti Odberateľa Zmluvou. 
 


