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DOMÁCNOSTI

cenník plynu 
ČeZ SlOVenSkO, s. r. o.

SKUPINA ČEZ

ČEZ Slovensko, s.r.o. | IČO 36 797 332
Gorkého 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 46685/B

na distribučnom území  
SPP – distribúcia, a. s.

cenník „A“ | účinnosť od 1. 8. 2011



PRODUKT ROČNÝ ODBER  
V MIESTE 
SPOTREBY

CELKOVÁ KONEČNÁ CENA POPIS PRODUKOV

Stála 
platba

Variabilná 
časť

Podmienkou na pridelenie produktu je priradenie zodpovedajúcej 
distribučnej tarífy.

[ kWh / rok ] [ EUR / mesiac] [ EUR / kWh ]

*vrátane 1 2

D1 |  Varenie
od 0 kWh     

do 2 110 kWh*

1,76000 0,05060 Produkt vhodný pre odberné miesta, kde je plyn využívaný prevažne 
len na varenie.(2,11200) (0,06072)

D2 |  Vykurovanie
nad 2 110 kWh

do 17 935 kWh*

4,15000 0,03690 Produkt vhodný pre odberné miesta, kde je plyn využívaný prevažne 
len na vykurovanie bytov či menších rodinných domov, pripadne na 
varenie a na ohrev vody. (4,98000) (0,04428)

D3 |  Vykurovanie +
nad 17 935 kWh  

do 68 575 kWh*

6,46000 0,03540 Produkt vhodný pre odberné miesta, kde je plyn využívaný  
na varenie, ohrev vody a vykurovanie najmä rodinných domov.(7,75200) (0,04248)

D4 |  Vykurovanie ++
nad 68 575 kWh  

do 633 000 kWh*

20,49000 0,03720 Produkt vhodný pre odberné miesta s veľkým odberom plynu.

(24,58800) (0,04464)
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ceny plynu pre domácnosti | účinnosť od 1. 8. 2011
ceny uvedené v EUR bez DPH (v zátvorkách orientačné ceny s 20% DPH)

základné informácie

Cenník produktov obsahuje regulované ceny za dopravu plynu stanovené 
príslušnými cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Pre stanovenie cien dodávky bol použitý prepočet 1 m3 = 10,55 kWh.

Ceny sú platné na distribučnom území spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739

podmienky produktového radu Comfort

Cena plynu pre rok 2011 sa riadi podmienkami produktového radu  
Comfort, a to podľa tohto cenníka.

Pri použití produktového radu Comfort je cena dodávky plynu pre 
Zákazníka stanovená v prvých dvanástich mesiacoch účinnosti Zmluvy 
cenníkom “A” Dodávateľa, po uplynutí 12 mesiacov účinnosti Zmluvy, sa 
cena dodávky plynu stanovuje po zvyšný priebeh zmluvného vzťahu podľa 
Zmluvy podľa cenníka “B” Dodávateľa, pokiaľ sa Dodávateľ a Zákazník 
nedohodnú inak.

Dodávateľ je oprávnený v prípade zmien na trhu s plynom v Slovenskej 
republike zmeniť podmienky produktového radu Comfort, a to ustanove-
ným spôsobom, nie však na ťarchu Zákazníka. Túto zmenu podmienok 
produktového radu Comfort sa Dodávateľ zaväzuje vhodným spôsobom 
oznámiť Zákazníkovi.

Dodávateľ prehlasuje, že ceny plynu budú po dobu trvania zmluvného 
vzťahu medzi Zákazníkom a Dodávateľom nižšie ako ceny veľkých obchod-
níkov s plynom na slovenskom trhu.

postup pri výpočte celkovej ročnej platby za plyn

a = stále platby = 12 × stĺpec 1
b = platba za odobratý plyn = ročná spotreba kWh × stĺpec 2
ročná platba celkom = a + b

vzorový príklad | produkt D2 - Vykurovanie | ročná spotreba 17 935 kWh
a = 12 × 4,98000  = 59,76000 EUR 
b = 17 935 × 0,04428 = 794,16180 EUR
ročná platba celkom = 59,76000 + 794,16180 = 853,92180 EUR (s DPH) 

Pre konkrétny výpočet použite kalkulátor cien na www.cez.sk.
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          ČEZ Slovensko              SPP
Orientačné ceny vrátane 20% DPH.

porovnanie ročných nákladov na plyn ČEZ Slovensko, s. r. o.,  
a SPP, a. s.  (vzorový príklad – ročný odber 17 935 kWh)

853,92

ušetríte
66,72 EUR

920,64


