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Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 14:00
Streda 8:00 - 17:00
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Pracovné dni 7:00 -20:00
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Panenská 29, 811 03 Bratislava 1
zákaznícka linka: 02 59 20 90 00

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.

Panenská 29, 811 03 Bratislava 1
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk
internet: www.slovakiaenergy.sk

Vážený zákazník,

Tento cenník obsahuje ceny za dodávku plynu pre domácnosti

s dohodnutým druhom tarify D1, D2, D3 alebo D4 na odbernom
mieste, ktoré je pripojené do distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s.,
ako aj podmienky ich uplatňovania.

Pre potreby uplatnenia cien je odberateľom dodávky plynu pre domác-
nosti odberateľ plynu v domácnosti, t.j. fyzická osoba odoberajúca plyn
na základe zmluvy o dodávke plynu, prípadne na základe prihlášky
k odberu plynu (ďalej len „zmluva“) pre svoju vlastnú spotrebu v domác-
nosti, nie však na podnikateľské účely. Dodávkou plynu pre domácnosti
nie sú odbery plynu určené na výrobu tepla a ohrev vody zo spoloč-
ného tepelného zdroja bytového domu.

Odberným miestom odberateľa plynu v domácnosti je miesto odberu
plynu vybavené určeným meradlom. V prípade pochybností určí
odberné miesto prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý vykonáva
distribúciu plynu do odberného miesta.

Ceny, uvedené v tomto cenníku, platia pre všetkých koncových odber-
ateľov plynu špecifikovaných v tomto cenníku, osobitne pre každé
odbernémiesto, do ktorého dodáva plyn SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. (ďalej
len „dodávateľ plynu“) na území Slovenskej republiky. Pre účely tohto
cenníka je pojem druh tarify použitý ako označenie zloženej ceny,
t.j. D1 až D4, ktoré je dohodnuté medzi odberateľom plynu a dodá-
vateľom plynu.

Základne 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

Pravidlá pre určenie ceny

1. Odberateľ plynu kategórie domácnosť si s dodávateľom plynu
dohodne pre každé svoje odberné miesto podľa príslušných
odberových pomerov druh tarify. Cenami podľa dohodnutého druhu
tarify bude ocenený odber plynu v tomto odbernom mieste okrem prí-
padu podľa bodu 5. Ak medzi dodávateľom plynu a odberateľom plynu
došlo k dohode o druhu tarify v období pred nadobudnutím platnosti
tohto cenníka, dodávateľ plynu ocení odber plynu odberateľa kategórie
domácnosť cenami podľa dohodnutého druhu tarify (okrem prípadu
podľa bodu 5.) aj v období platnosti tohto cenníka; práva a povinnosti
strán podľa bodu 3. tohto cenníka tým nie sú dotknuté.

2. Dodávka plynu odberateľovi plynu bude ocenená cenami podľa
dohodnutého druhu tarify bez ohľadu na skutočne odobraté množstvo
plynu okrem prípadu podľa bodu 5.

3. Zmenu dohodnutého druhu tarify je odberateľ plynu oprávnený
uskutočniť najskôr po uplynutí dvanástich mesiacov od poslednej
zmeny dohodnutého druhu tarify alebo od predbežného zaradenia do

druhu tarify. Za zmenu druhu tarify sa považuje aj predbežné zarade-
nie do druhu tarify zo strany dodávateľa plynu alebo výber druhu tarify
zo strany odberateľa plynu. Odberateľ plynu žiada o zmenu druhu
tarify písomne, a to vyplnením žiadosti o zmenu zmluvných podmienok
a jej doručením dodávateľovi plynu. V žiadosti odberateľ plynu uvedie
aj stav určeného meradla ku dňu jej podania. Cenami podľa zme-
neného druhu tarify ocení dodávateľ plynu budúci odber odberateľa
plynu odo dňa nasledujúceho po doručení riadne vyplnenej žiadosti.

4. V prípade zmeny odberových pomerov na odbernommieste (zmena
druhu, počtu a výkonu spotrebičov, resp. ich rekonštrukcia) môže
odberateľ plynu požiadať o zmenu druhu tarify aj pred uplynutím doby
podľa bodu 3. Splnenie podmienky na zmenu dohodnutého druhu
tarify pri zmene odberových pomerov posudzuje dodávateľ plynu.
Zmena odberových pomerov na existujúcom odbernom plynovom
zariadení je možná len na základe predchádzajúceho súhlasu
prevádzkovateľa distribučnej siete. Za zmenu odberových pomerov sa
nepovažuje sezónne využívanie spotrebičov. Po povolení zmeny druhu
tarify pred uplynutím 12 mesiacov od poslednej zmeny druhu tarify, je
možné uskutočniť ďalšiu zmenu druhu tarify až po uplynutí 12 mesia-
cov od poslednej zmeny. Pri zmene druhu tarify podľa tohto bodu
odberateľ plynu predloží dodávateľovi plynu stav určenéhomeradla ku
dňu požadovanej zmeny druhu tarify a súhlas prevádzkovateľa
distribučnej siete so zmenou počtu a výkonu spotrebičov (napr. kópia
„Montážneho listu meradla“). Zmenený druh tarify sa na odber plynu
uplatní odo dňa nasledujúceho po dátume doručenia oznámenia
o zmene druhu tarify.

5. V prípade, ak odberateľ plynu má s dodávateľom plynu dohodnutý
druh tarify D1 až D3, avšak jeho skutočný odber plynu za fakturačné
obdobie presiahne úroveň 68 575 kWh, dodávateľ plynu ocení celý
odber odberateľa plynu od začiatku fakturačného obdobia cenou
stanovenou pre odberateľov plynu s dohodnutým druhom tarify D4,
označeného ako vhodný druh tarify pre odberné miesta, ktorých odber
plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad
68 575 kWh, v zmysle platného cenníka dodávateľa plynu.

Použitie cien

Plyn dodávaný odberateľovi plynu kategórie domácnosť sa účtuje vo
forme zloženej ceny, ktorá sa skladá z:

- fixnej mesačnej sadzby (euro/mesiac),
- sadzby za odobratý plyn (euro/kWh).

Vypočítanie 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, ročná spotreba 17 935 kWh

a = 12 × 4,98 = 59,76 EUR
b = 17 935 × 0,04128 = 740,36 EUR
ročná platba celkom = 59,76 + 740,36 = 800,12 EUR (s DPH)

CENNÍK
ZEMNÉHO PLYNU

pre domácnosti

na rok 2011



CENNÍK ZEMNÉHO PLYNU pre domácnosti na rok 2011
S účinnosťou od 1. 5. 2011

Uvedené ceny sú za 1 kWh a mesačná platba je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie vždy v rovnakej stanovenej výške.

Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne, podľa počtu dní v danom fakturačnom období s prihliadnutím na celkový počet dní v kalendárnom roku,

t.j. 1/365 dvanásťnásobku mesačnej platby za každý aj začatý deň dodávky zemného plynu.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% (ceny v zátvorkách sú s DPH a slúžia iba na informatívne účely).

Ceny v EUR sú zaokrúhlené na 5 desatinných miest.

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.
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0,03280
(0,03936)

0,03790
(0,04548)

Druh tarify

D1

D2

D3

Ročný odber
v mieste spotreby

od 0 do 2 110 kWh
(približne od 0 do 200 m3)

nad 2 110 kWh do 17 935 kWh
(približne od 200 do 1 700 m3)

nad 17 935 kWh do 68 575 kWh
(približne od 1 700 do 6 500 m3)

nad 68 575 kWh
(približne nad 6 500 m3)

Popis
Podmienkou na pridelenie produktu

je priradenie zodpovedajúcej distribučnej tarify.

Produkt vhodný pre odberné miesta,
kde je plyn využívaný prevažne len na varenie.

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.

Produkt vhodný pre odberné miesta,
kde je plyn využívaný na varenie, ohrev vody
a vykurovanie najmä rodinných domov.

Produkt vhodný pre odberné miesta
s veľkým odberom plynu.

CELKOVÁ KONEČNÁ CENA

Stála platba
(EUR / mesiac)

Variabilná časť
(EUR / kWH)

D4


