
Koncové ceny dodávky zemného plynu – strednoodber a veľkoodber - platný od 01.12.2022 

Tarifná skupina Fixná mesačná sadzba Preprava Sadzba za odobratý plyn Skladovanie 

 EUR/mesiac EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh  

Tarifná skupina 9 55,00 0,0035 0,1950 0,0040 

Tarifná skupina 10 125,00 0,0035 0,1950 0,0040 

Tarifná skupina 11 125,00 0,0035 0,1950 0,0040 

Tarifná skupina 12                  230,00 0,0035 0,1950 0,0040 

Tarifná skupina 13 375,00 0,0035 0,1950 0,0040 

Tarifná skupina 14 750,00 0,0035 0,1950 0,0040 

Tarifná skupina 15 1560,00 0,0035 0,1950 0,0040 

 
Uvedené ceny nezahŕňajú 

* Ostatné poplatky súvisiace s prepravou, poplatky súvisiace s distribúciou, DPH, Spotrebnú daň  

 

Popis tarifných skupín: 

Tarifná skupina 9 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta strednoodberu so zmluvne dohodnutým ročným 

množstvom distribuovaného plynu nad 641 400 kWh do  2 000 000 kWh  vrátane (približne nad 60 000 m3 do 187 091 m3 vrátane ), 

Tarifná skupina 10 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta strednoodberu so zmluvne dohodnutým ročným 

množstvom distribuovaného plynu nad 2 000 000 kWh do 4 000 000 kWh vrátane (približne nad 187 091 m3  do 374 181 m3   vrátane ), 

Tarifná skupina 11 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným 

množstvom distribuovaného plynu nad 4 000 000 kWh do 8 000 000 kWh vrátane (približne nad 374 181 m3  do 748 363 m3   vrátane ), 

Tarifná skupina 12 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným 

množstvom distribuovaného plynu nad 8 000 000 kWh do 14 000 000 kWh vrátane (približne nad 748 363 m3  do 1 309 635 m3   vrátane ), 

Tarifná skupina 13 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným 

množstvom distribuovaného plynu nad 14 000 000 kWh do 22 000 000 kWh vrátane (približne nad 1 309 635 m3  do 2 057 998 m3   vrátane ), 

Tarifná skupina 14 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným 

množstvom distribuovaného plynu nad 22 000 000 kWh do 50 000 000 kWh vrátane (približne nad 2 057 998 m3  do 4 677 268 m3   vrátane), 



Tarifná skupina 15 – sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu  so zmluvne dohodnutým ročným 

množstvom distribuovaného plynu nad 50 000 000 kWh do 100 000 000 kWh vrátane (približne nad 4 677 268 m3  do 9 354 537 m3   vrátane), 

 

V súlade s vyhláškou ÚRSO č.223/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností 

v plynárenstve, sa od 01.01.2017 nahrádzajú pôvodné tarify dodávky novými tarifami. 
 
  


