
Cenník dodávky zemného plynu pre domácnosť  R - 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 0,0250 0,03000 

Tarifná skupina 2 1,10 1,32 0,0248 0,02976 

Tarifná skupina 3 1,10 1,32 0,0245 0,02940 

Tarifná skupina 4                    1,10 1,32 0,0239 0,02868 

Tarifná skupina 5 1,10 1,32 0,0237 0,02844 

Tarifná skupina 6 1,10 1,32 0,0237 0,02844 

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 R : 

Cenník Dodávateľa bude Odberateľovi pridelený na základe akceptácie osobitnej retenčnej ponuky zaslanej zo strany Dodávateľa. Ak sa Dodávateľ a Odberateľ nedohodnú 

inak, cena za dodávku elektriny podľa tohto Cenníka bude Odberateľovi účtovaná od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po vzájomnej dohode medzi 

Dodávateľom a Odberateľom a bude uplatňovaná po dobu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Po uplynutí tejto dvanásť mesačnej doby bude cena za dodávku 

elektriny Odberateľovi účtovaná podľa pôvodného Cenníka aplikovaného u Odberateľa pred nadobudnutím účinnosti Cenníka R, pokiaľ sa (i) Dodávateľ a Odberateľ 

nedohodnú inak alebo (ii) pokiaľ Dodávateľ nerozhodne o pridelení iného Cenníka pre Odberateľa.  Dojednaním tohto Cenníka sa nemení už dohodnutá doba viazanosti 

Odberateľa zmluvou.  

 

 
 
 


