
 

 

CENNÍK ZEMNÉHO PLYNU 
Pre odberateľov kategórie – firmy a organizácie ( okrem odberateľov kategórie malý podnik ) 

 

Ceny za dodávku plynu a služby spojené s prepravou a distribúciou plynu sú určené na základe príslušného 

rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 

 
Dodávateľ je oprávnený odberateľovi jednostranne zmeniť odberovú skupinu, ak v dôsledku zmeny právnych predpisov 

dôjde zo strany PDS k zmene zaradenia odberného miesta odberateľa v rámci zabezpečenia služieb súvisiacich s distribúciou 

plynu.  

Pre prepočet metrov kubických na kilowatthodiny bol použitý priemerný koeficient 1m3 = 10,690 kWh. V prípade, že 

odberateľ podľa zmluvy nie je povinný poskytovať dodávateľovi hlásenie o predpokladanom odbere plynu, takúto činnosť 

vykonáva v mene a na účet odberateľa dodávateľ a takáto činnosť dodávateľa je spoplatnená.  

Ceny sú uvedené bez DPH a k horeuvedeným cenám sa pripočítajú všetky ďalšie dane a/alebo poplatky podľa platnej 

slovenskej legislatívy. Ceny sú vypočítané na základe platných cenových rozhodnutí ÚRSO platných v čase vydania tohto 

cenníka a budú aktualizované v prípade vydania nového platného cenového rozhodnutia ÚRSO.  

Vydaním nového cenníka stráca platnosť predchádzajúci cenník. Združená dodávka plynu za príslušné obdobie odberu bude 

ocenená cenami platnými v danom období.  

Platnosť a účinnosť: 1. februára 2022 

 

Odberová 

skupina 

Ročná spotreba Dodávka plynu Dodávka plynu Skladovanie Preprava Nominácie Distribúcia Distribúcia 

 Fixná mes. cena 

za OM 

Variabilná cena Variabilná cena Variabilná cena Variabilná 

cena 

Fixná mes. 

cena za OM 

Variabilná 

cena 

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

M1 do 2138 10,00 0,1570 0,0042 0,0029 0,0016 1,78 0,217 

M2 do 18 173 10,00 0,1570 0,0042 0,0029 0,0016 4,76 0,095 

M3 do 42 760 10,00 0,1570 0,0042 0,0029 0,0016 7,64 0,0092 

M4 do 69 485 10,00 0,1570 0,0042 0,0029 0,0016 12,36 0,0077 

M5 do 85 000 10,00 0,1570 0,0042 0,0029 0,0016 41,45 0,0070 

M6 do 100 000 10,00 0,1570 0,0042 0,0029 0,0016 50,78 0,0069 

M7 do 300 000 10,00 0,1570 0,0042 0,0029 0,0016 126,67 0,0032 

M8 do 641 400 10,00 0,1570 0,0042 0,0029 0,0016 283,33 0,0028 


