Cenník za združenú dodávku zemného plynu
pre odberateľov kategórie maloodber – MALÉ PODNIKY

Tento cenník za združenú dodávku plynu pre Malé Podniky (ďalej len „cenník“) je účinný od 01.01.2021 a bol
vypracovaný podľa Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo: 0026/2021/P zo dňa 13.10.2020.
Ceny uvedené v tomto cenníku platia pre združenú dodávku plynu Malému Podniku.
Malým Podnikom je odberateľ plynu mimo domácnosti odoberajúci plyn na základe zmluvy, ktorého spotreba plynu
v roku t-2 za všetky jeho odberné miesta bola najviac 100 000 kWh. Malý podnik preukáže spotrebu plynu podľa
predchádzajúcej vety faktúrami za odobratý plyn v roku t-2, resp. vyúčtovacou faktúrou za odber plynu v roku t-2.
Ak odberateľ neodoberal plyn celý rok t-2, cena podľa tohto cenníka mu nebude priznaná. Rokom t sa rozumie rok,
pre ktorý je určená cena za dodávku plynu odberateľovi v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Tarifa je odporúčaná pre odberné
miesta, ktorých odber plynu
Tarifná skupina
za 12 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov je
v nasledovnom rozpätí:
M1
od 0 kWh do 2 138 kWh
M2
nad 2 138 kWh do 18 173 kWh
M3
nad 18 173 kWh do 42 760 kWh
M4
nad 42 760 kWh do 69 485 kWh
M5
nad 69 485 kWh do 85 000 kWh
M6
nad 85 000 kWh do 100 000 kWh

Fixná sadzba
na jedno OM
bez DPH
(EUR/mesiac)

Fixná sadzba
na jedno OM
s DPH
(EUR/mesiac)

Sadzba za
odobratý plyn
bez DPH
(EUR/kWh)

1,00
1,00
0,80
0,80
0,50
0,50

1,20
1,20
0,96
0,96
0,60
0,60

0,0167
0,0167
0,0172
0,0172
0,0177
0,0182

Sadzba za
odobratý
plyn
s DPH
(EUR/kWh)
0,02004
0,02004
0,02064
0,02064
0,02124
0,02184

Ceny sú uvedené s 20% DPH a neobsahujú spotrebnú daň.
Cena sa uplatňuje podľa tohto cenníka pre každé OM (odberné miesto) Odberateľa samostatne a skladá sa z fixnej
sadzby (EUR/mesiac) a zo sadzby za odobratý plyn (EUR/kWh).
Cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
podľa príslušných taríf za distribúciu plynu, je pripočítaná k cene za dodávku plynu podľa cenového rozhodnutia
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (www.urso.gov.sk) na príslušný rok.
K cenám uvedeným v tomto cenníku budú fakturované ďalšie dane a poplatky podľa platnej legislatívy.
Platnosť tohto cenníka sa ruší vydaním nového cenníka zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber – Malé
Podniky.
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