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CENNÍK ZEMNÉHO PLYNU
pre odberateľov kategórie domácnosti
Cenník „A“ platný od 1.1.2012

Pre potreby uplatnenia cien je odberateľom dodávky plynu pre domácnosti 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 domácnosti, nie však na podnikateľské účely. Dodávkou plynu pre domácnosti 
nie sú odbery plynu určené na výrobu tepla a ohrev vody zo spoločného tepelného zdroja bytového domu.

Dodávka plynu bude ocenená podľa zmluvne dohodnutej úrovne produktu bez ohľadu na skutočne odobraté 
množstvo plynu okrem prípadu, 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 druh tarify pre odberné miesta, ktorých odber plynu za posledných 12 kalendárnych 
mesiacov je nad 68 575 kWh, v zmysle platného cenníka Dodávateľa plynu.

V prípade zmeny ročnej spotreby na odbernom mieste (ďalej len „OM“) má odberateľ právo požiadať o zmenu tarify 
raz za 12 kalendárnych mesiacov, najskôr však po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov po začiatku dodávky, pokiaľ
sa s Dodávateľom nedohodne inak; pri takejto zmene je potrebné nahlásiť stav plynomeru na príslušnom OM.

Stála mesačná platba za OM bude fakturovaná za každý mesiac fakturačného obdobia. Za neucelené časti 
kalendárnych mesiacov sa fakturuje platba za každý začatý deň dodávky nasledovne – stála mesačná platba sa vydelí 
počtom dní príslušného mesiaca a vynásobí počtom dní dodávky v danom mesiaci. 

Odberateľ plynu uhrádza v priebehu fakturačného obdobia cenu za opakované dodávky plynu (ďalej len „preddavky“) 
určené Dodávateľom. Pri určení výšky preddavkov Dodávateľ plynu zohľadní skutočný odber plynu za predchádzajúce 
porovnateľné fakturačné obdobie alebo plánovaný odber plynu na nasledujúce fakturačné obdobie. Dodávateľ plynu 
je oprávnený zmeniť výšku preddavkov pri zmene výšky odberu plynu Odberateľa oproti predchádzajúcemu 
porovnateľnému fakturačnému obdobiu, pri zmene druhu tarify a/alebo pri zmene ceny plynu. Zmenu rozpisu 
preddavkov Dodávateľ plynu písomne oznámi Odberateľovi plynu.

Tento cenník je v súlade s Dodávateľom podaným návrhom ceny za dodávku plynu pre domácnosti adresovaným 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). Ak budú ceny za dodávku plynu uvedené v tomto cenníku 
odlišné od maximálnych cien uvedených v cenovom rozhodnutí pre dodávky plynu pre domácnosti vydanom ÚRSO
pre Dodávateľa ako regulovaný subjekt, budú pre Odberateľa záväzné maximálne ceny za dodávku plynu v súlade 
s takto vydaným cenovým rozhodnutím. Platnosť tohto cenníka sa ruší vydaním nového cenníka zemného plynu. 

Prehľad taríf

Druhy tarify Odber plynu za posledných 12 kalendárnych mesiacov

D1 0 - 2 110 kWh vrátane (cca 0 - 200 m3 vrátane)

D2 2 111 kWh - 17 935 kWh vrátane (cca 200 - 1 700 m3 vrátane)

D3 17 936 kWh - 68 575 kWh vrátane (cca 1 700 - 6 500 m3 vrátane)

D4 nad 68 575 kWh (cca nad 6 500 m3)
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Celková koncová cena

Koncové ceny pre jednotlivé sadzby sa skladajú z ceny za dodaný plyn (stála platba za odberné miesto,
cena za 1 kWh odobraného plynu) a z ceny za zvolenú distribučnú sadzbu (cena za distribúciu, prepravu plynu
a ďalšie súvisiace služby).

Tarifa
Stála mesačná platba za 1 OM Variabilná časť

EUR/mesiac bez DPH EUR/mesiac s DPH EUR/kWh bez DPH EUR/kWh s DPH

D1 1,76 2,11 0,0561 0,0673

D2 4,15 4,98 0,0424 0,0509

D3 6,46 7,75 0,0408 0,0490

D4 27,90 33,48 0,0423 0,0508

Ceny uvedené s DPH 20 % sú orientačné.

Ceny za dodávku plynu od RWE Gas Slovensko

Tarifa
Stála mesačná platba za 1 OM

EUR/mesiac bez DPH
Variabilná časť

EUR/kWh bez DPH

D1 0,01 0,0305

D2 0,01 0,0303

D3 0,11 0,0302

D4 0,00 0,0331

Ceny za služby spojené s distribúciou a prepravou plynu
na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
(rovnaké pre všetky domácnosti na Slovensku bez ohľadu na ich dodávateľa plynu)

Tarifa
Stála mesačná platba za 1 OM

EUR/mesiac bez DPH
Variabilná časť

EUR/kWh bez DPH

D1 1,75 0,0256

D2 4,14 0,0121

D3 6,35 0,0106

D4 27,90 0,0092
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