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Cenník taríf poskytovaných spoločnosťou BCF, s.r.o. 
účinnosť od 21.02.2012 

 
Druhy taríf 

 
 
Pre účely ocenenia odberu plynu Odberateľov v kategórii maloodber sa uplatňujú tieto druhy 
taríf: 
 
 
M1 pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe idúcich mesiacoch je v rozmedzí 

od 0 do 2 110 kWh, (cca od 0 do 200 m³ vrátane) 
M2 určený pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe idúcich mesiacoch je 

v rozmedzí od 2 110 do  17 935kWh, (cca od 200 do 1 700 m³ vrátane) 
M3 Vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe idúcich mesiacoch je 

v rozmedzí od 17 935 do 68 575 kWh, (cca od 1 700 do 6 500 m³ vrátane) 
M4 pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe idúcich mesiacoch je v rozmedzí 

od 68 575 kWh (cca od 6 500 m³) 
 
 

Druh tarify Fixná mesačná sadzba celkom 
(FMSO) 

Sadzba odobratý plyn celkom 
(SOPO) 

 €/mesiac €/kWh  
M1 1,11 0,0430 
M2 1,21 0,0425 
M3 1,58 0,0423 
M4                         2,06 0,0422 

 
 

Druh tarify Fixná mesačná sadzba celkom 
(FMSD) 

Sadzba odobratý plyn celkom 
(SOPD) 

 €/mesiac €/kWh  
M1 1,75 0,0246 
M2 4,14 0,0110 
M3 6,35 0,0095 
M4                       27,90 0,0081 

 
 

Druh tarify Sadzba odobratý plyn celkom 
(SOPP) 

 €/kWh 
M1 0,0011 
M2 0,0011 
M3 0,0011 
M4 0,0011 
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Druh tarify Fixná mesačná sadzba celkom 

(FMSD + FMSO) 
Sadzba odobratý plyn celkom 

(SOPD + SOPP + SOPO) 
 €/mesiac €/kWh  

M1 2,86 0,0687 
M2 5,35 0,0546 
M3 7,93 0,0529 
M4                       29,96 0,0514 

 
  
Ceny sú uvedené bez DPH a bez spotrebnej dane za zemný plyn. 
 
 
V zmysle Prevádzkového poriadku PDS: 
 
1. Cena za služby súvisiace s distribúciou pre príslušné odberné miesto je určená v zmysle 
rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“), ktorým sa 
spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľovi distribučnej siete určujú tarify za 
prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a poskytovanie podporných služieb 
v plynárenstve. 
 
2. V prípade, že Odberateľ v jednotlivom odbernom mieste so zmluvne dohodnutým druhom 
tarify M3 odoberie počas roku 2012 alebo počas obdobia dvanásť po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov plyn v objeme presahujúcom hranicu 7475 m3 (6500 m3 so 
zohľadnením 15% tolerancie), má povinnosť zaplatiť Dodávateľovi platbu vypočítanú ako 
rozdiel medzi fixnou sadzbou za rok pre tarifnú skupinu zodpovedajúcu zaradeniu podľa 
ročného skutočne odobratého množstva plynu (v m3) v príslušnom odbernom mieste v zmysle 
platného Rozhodnutia ÚRSO a fixnou sadzbou za rok pre tarifnú skupinu MALOODBER 
v zmysle platného Rozhodnutia ÚRSO. Dodávateľ vyfakturuje Odberateľovi platbu podľa 
predchádzajúcej vety prvý krát po ukončení roka 2012, Dodávateľ uplatní Odberateľovi 
platbu podľa tohto bodu iba v prípade, že táto bude zo strany PDS za príslušné odberné 
miesto uplatnená voči Dodávateľovi. Odberateľovi bude uplatnená platba podľa toho bodu len 
jedenkrát za dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, resp. pri ukončení 
zmluvného vzťahu. Táto platba nemá charakter zmluvnej pokuty. 
 
3. V prípade, že Odberateľ v jednotlivom odbernom mieste odoberie počas roku 2012 alebo 
počas obdobia dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, plyn v objeme 
presahujúcom hranicu 69000 m3 (60 000 m3 so zohľadnením 15% tolerancie), má povinnosť 
zaplatiť Dodávateľovi jednorazový poplatok za prekročenie v jednotlivom odbernom mieste, 
a to vo výške ročnej sadzby za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste do 1,5 mil. 
m3/deň pre tarifnú skupinu S podľa platného Rozhodnutia ÚRSO, vynásobenej hodnotou 
1800 m3/deň. Dodávateľ vyfakturuje Odberateľovi platbu podľa predchádzajúcej vety prvý 
krát po ukončení roka 2012. Dodávateľ uplatní Odberateľovi platbu podľa tohto bodu iba 
v prípade, že táto bude zo strany PDS za príslušné odberné miesto uplatnená voči 
Dodávateľovi. Odberateľovi bude uplatnená platba podľa toho bodu len jedenkrát za dvanásť 
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, resp. pri ukončení zmluvného vzťahu. Táto 
platba nemá charakter zmluvnej pokuty. 
 


