
 
 

Cenník 

za dodávku zemného plynu pre odberateľov kategórie Firmy a organizácie (maloodber) okrem cien za 
dodávku plynu pre Malé podniky (chránených odberateľov) 

platný od 1.1.2022 

 

I. Úvodné ustanovenia 

1. Tento cenník obsahuje ceny a podmienky ich uplatnenia za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Firmy a 
organizácie (ďalej len „maloodber“). 

2. Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenníka je odberateľom kategórie Firmy a organizácie (ďalej len 
„odberateľ“) fyzická osoba – podnikateľ (t.j. okrem odberateľov zaradených do kategórie domácnosť) alebo 
právnická osoba s požadovaným ročným odberom plynu na odbernom mieste do 641,4 tis. kWh (približne do 60 
tis. m3) vrátane, ktorá odoberá plyn na základe zmluvy o dodávke plynu (ďalej len „zmluva“), ktorá súčasne nie je 
Malým podnikom1 . 

3. Podmienkou pre priznanie ceny za dodávku plynu podľa tohto cenníka je uzatvorenie zmluvy medzi odberateľom 
a spoločnosťou „Pow-en a.s. (ďalej len „dodávateľ“) v kategórii maloodber a splnenie podmienok určených v bode 
2. tohto cenníka. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa pre dodávku plynu, tento cenník 
za dodávku plynu a Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu, vydávané príslušným 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy plynu (ďalej len „PDS“) a platné v čase dodávky. Prevádzkovateľom 
distribučnej siete je plynárenský podnik, do ktorého distribučnej siete je pripojené odberné miesto odberateľa, 
resp. cez ktorého distribučnú sieť sa realizuje dodávka plynu do odberného miesta odberateľa. 

5. Poskytovanie a zabezpečenie distribučných služieb zemného plynu do odberného miesta odberateľa sa riadi 
prevádzkovým poriadkom PDS (ďalej len „Prevádzkový poriadok“), ktorý vydáva PDS a ktorý je schválený Úradom 
pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“). Prevádzkový poriadok je zverejnený na webovom sídle PDS. 

6. Dodávateľ plynu poskytuje odberateľom na základe zmluvy univerzálnu službu, ktorá zahŕňa súčasne distribúciu 
plynu, dodávku plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v zákonom ustanovenej kvalite.2 

 
II. Určenie tarify a štruktúra ceny 
 
1. Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo plynu zodpovedajúce 1 

kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením. Základom pre účtovanie dodávky plynu je dodané 
množstvo energie v plyne, ktoré sa vypočíta ako súčin objemu plynu vyjadreného v m3 pri teplote 15°C, absolútnom 
tlaku 101,325 kPa, relatívnej vlhkosti φ = 0 (tzv. suchý plyn) a priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového 
v kWh/m3.3 

2. Odberateľ si pri uzatvorení zmluvy s dodávateľom zvolí a dohodne pre každé svoje odberné miesto druh 
distribučnej tarify, a to podľa príslušných odberových pomerov, resp. predpokladaného objemu spotreby plynu za 
obdobie 12 po sebe idúcich mesiacov. Odberateľ nie je oprávnený si zvoliť taký druh tarify, ktorý zjavne 
nezodpovedá predpokladanému množstvu spotreby plynu pre dotknuté odberné miesto. Ak medzi dodávateľom 
plynu a odberateľom došlo k dohode o druhu tarify v období pred nadobudnutím platnosti tohto cenníka, dodávateľ 
plynu ocení dodávku plynu odberateľovi sadzbami podľa odberateľom zvoleného a dohodnutého druhu tarify aj v 

 
1 Malé podniky, ktoré sú chráneným odberateľom zemného plynu v zmysle ustanovenia §3 bod 16 písm. c) Zákona č. 251/2012 
Z.z. o energetike 
2 podľa § 22 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 
3 podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách 
prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho 
tepla objemového 



 
období platnosti tohto cenníka, s výnimkou prípadu zaradenia jednotlivého odberného miesta zo strany dodávateľa 
plynu v zmysle tohto cenníka. 

3. Pre účely tohto cenníka je pojem druh tarify použitý ako označenie zloženej ceny, t.j. M1 až M8, ktorý je zvolený 
odberateľom a akceptovaný dodávateľom plynu, resp. ktorý je dodávateľom plynu určený a považovaný za 
dohodnutý druh tarify v zmysle tohto cenníka. 

4. Dodávateľ plynu je oprávnený odberateľovi jednostranne zmeniť druh tarify odberateľovi plynu, ak v dôsledku 
zmeny právnych predpisov dôjde zo strany PDS k zmene zaradenia odberného miesta odberateľa v rámci 
zabezpečenia služieb súvisiacich s distribúciou plynu. 

5. Určenie distribučnej tarify a ceny dodávateľa za dodávku plynu a odberné miesto: 
 

Druh 
Tarify 

Zaradenie OM do tarify podľa predpokladaného odberu 
zemného plynu v rozpätí (v kWh / m3) 

Cena plynu 
(Eur/kWh) 

Mesačná 
platba za 
OM v €  

M1 0 až 2 138 kWh (cca od 0 do 200 m3 vrátane)   
 
 

0,1499 

2,- 
M2 2 139 kWh až 18 173 kWh (cca 201 m3 až 1 700 m3) 2,- 
M3 18 174 kWh až 42 760 kWh (1 701 m3 až 4 000 m3)  2,- 
M4 42 761 kWh až 69 485 kWh (4 001 m3 až 6 500 m3) 2,- 
M5 69 486 kWh až 85 000 kWh (6 501 m3 až 7 951 m3) 2,- 
M6 85 001 kWh až 100 000 kWh (7 952 m3 až 9 355 m3) 2,- 
M7 100 001 kWh až 300 000 kWh (9 356 m3 až 28 064 m3) 2,- 
M8 300 001 kWh až 641 400 kWh (cca 28 065 m3 až 60 000 m3) 2,- 

 
6. Cena za služby súvisiace s distribúciou plynu pre príslušné odberné miesto je určená v zmysle rozhodnutia Úradu, 

ktorým sa spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. ako PDS určujú tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu 
a poskytovanie podporných služieb v plynárenstve (ďalej len „Rozhodnutie Úradu“), a vychádza zo súčtu sadzby za 
dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode a tarifných sadzieb pre jednotlivé odberné miesta za 
distribúciu plynu. Cena za služby súvisiace s distribúciou pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMSD) a zo sadzby za 
odobratý plyn (SOPD): 
 

Druh 
Tarify 

FMSD 
(Eur/mesiac) 

SOPD 
(Eur/kWh) 

M1 1,78 0,0217 
M2 4,76 0,0095 
M3 7,64 0,0092 
M4 12,36 0,0077 
M5 41,45 0,0070 
M6 50,78 0,0069 
M7 126,67 0,0032 
M8 283,33 0,0028 

 
Dodávateľ plynu je oprávnený vyfakturovať odberateľovi aj cenu za služby súvisiace s distribúciou plynu v inej tarife, 
a to najmä ak odberateľ svojím skutočným odberom plynu prekročí zmluvne dohodnutý druh tarify. Doúčtovanie 
ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu môže PDS realizovať za obdobie objednania distribučnej kapacity pre 
príslušné odberné miesto odberateľa, ktoré nemusí byť totožné s fakturačným obdobím. 

 
Ak je dodávka plynu zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero nadväzujúcich distribučných sietí, 
dodávateľ plynu má od odberateľa okrem vyššie uvedeného právo aj na úhradu nákladov spojených s distribúciou 
plynu do odberného miesta odberateľa cez všetky takéto nadväzujúce distribučné siete, v rozsahu ako keby mal 
odberateľ uzavreté samostatné zmluvy o distribúcii plynu so všetkými dotknutými PDS, cez ktoré sa realizuje 
dodávka plynu do odberného miesta odberateľa. Tieto náklady sú určené na základe cien za prístup do distribučnej 
siete a distribúciu plynu schválených Úradom pre prevádzkovateľov nadväzujúcich distribučných sietí resp. na 
základe ich príslušných cenníkov. 



 
7. Cena za služby súvisiace s prepravou plynu pozostáva z variabilnej sadzby za odobratý plyn a je určená v zmysle 

rozhodnutia Úradu, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. ako prevádzkovateľovi prepravnej siete určujú tarify za 
prístup do prepravnej siete a prepravu plynu. Dodávateľ aplikuje cenu za prepravu ako jednozložkovú variabilnú 
sadzbu: 
 

Druh 
Tarify 

Variabilná sadzba 
(€/kWh) 

M1 až M8 0,0029 
 

8. Cena za služby skladovania dodávky plynu pozostáva z variabilnej sadzby za odobratý plyn. Dodávateľ aplikuje cenu 
za skladovanie ako jednozložkovú variabilnú sadzbu: 

 
Druh 
Tarify 

Variabilná sadzba 
(€/kWh) 

M1 až M8 0,0042 
 

 
II. Uplatňovanie cien a platnosť cenníka 
 
1. Ceny uvedené v tomto cenníku sa uplatňujú v mesiacoch, v ktorých je zmluva účinná. Dodávateľ plynu uplatňuje 

príslušnú fixnú mesačnú sadzbu podľa odberateľom zvoleného a dohodnutého druhu tarify odo dňa vykonania pripojenia 
odberného plynového zariadenia do distribučnej siete. Fixné zložky ceny sa fakturujú za každý mesiac príslušného 
fakturačného obdobia, pričom pre neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturuje ich alikvotná časť. Cena za 
odobratý plyn sa odberateľovi plynu fakturuje za jednotku dodaného množstva energie v plyne a odber plynu za príslušné 
obdobie dodávky bude ocenený cenami podľa cenníkov platných v danom období dodávky plynu podľa príslušného 
druhu tarify. Týmto nie je dotknutá povinnosť odberateľa zaplatiť dodávateľovi plynu cenu za opakované dodávky plynu 
vo výške ceny predpokladaného odberu plynu v súlade so zmluvou. Pri zmene druhu tarify odberateľom, pri zmene výšky 
spotreby oproti predchádzajúcemu porovnateľnému obdobiu, ako aj pri zmene výšky sadzieb v rámci druhov taríf, je 
dodávateľ plynu oprávnený zmeniť výšku platieb za opakované dodávky plynu. 

2. V cenách uvedených v tomto cenníku nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebná daň ani iná 
aplikovateľná daň. Pri fakturácii za dodávku plynu dodávateľ plynu k celkovej fakturovanej sume pripočíta 
spotrebnú daň, prípadne inú aplikovateľnú daň a DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Tento cenník nadobúda účinnosť jeho zverejnením na web sídle spoločnosti Pow-en a.s.. Dňom jeho zverejnenia sa 
ruší platnosť všetkých skôr zverejnených cenníkov pre príslušnú kategóriu odberateľov. 


