
 

 

Cenník dodávky plynu  pre koncových odberateľov plynu podľa §2 písmena k) štvrtého bodu Zákona o regulácii 

v sieťových odvetviach platný od 01.01.2023 (maloodber – zraniteľní odberatelia plynu ) 

 §2 písm. k) bod 4 Zákona o regulácii v sieťových odvetviach– odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za 

predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh 

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 1,50 1,80 0,0990 0,11880 

Tarifná skupina 2 1,50 1,80 0,0990 0,11880 

Tarifná skupina 3 1,50 1,80 0,0990 0,11880 

Tarifná skupina 4 1,50 1,80 0,0990 0,11880 

Tarifná skupina 5 1,50 1,80 0,0990 0,11880 

Tarifná skupina 6 1,50 1,80 0,0990 0,11880 

Tarifná skupina 7 1,50 1,80 0,0990 0,11880 

Tarifná skupina 8 1,50 1,80 0,0990 0,11880 

 

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

s distribúciou plynu, prepravou plynu a spotrebnú daň. 

 

 

 

 

 



 
 

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), 

 


