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Čl. I. Úprava prílohy č.1  
 

S účinnosťou od 12.3.2012 sa ruší Príloha č. 1 k Cenníku za dodávku plynu pre odberateľov kategórie 
domácnosť, ev. č. D/1/2012 a nahrádza sa Prílohou č. 1 nasledovného znenia: 

Príloha č. 1 

I. Cena za dodávku plynu pre domácnosti pre odberné miesta, ktorých dodávka plynu sa realizuje 
výlučne cez distribučnú sieť SPP – distribúcia, a.s. (ceny bez DPH): 

 
Označenie druhu tarify Fixná mesačná sadzba 

(euro/mes.) 
Sadzba za odobratý plyn 

(euro/kWh) 

D1 1,76 0,0537 

D2 4,15 0,0400 

D3 6,46 0,0384 

D4 27,9 0,0423 

          

II. Cena za dodávku plynu pre domácnosti pre odberné miesta, ktorých dodávka plynu sa realizuje 
výlučne cez distribučnú sieť SPP – distribúcia, a.s. (ceny vrátane 20% DPH ): 

 
Označenie druhu tarify Fixná mesačná sadzba 

(euro/mes.) 
Sadzba za odobratý plyn 

(euro/kWh) 

D1 2,11 0,0644 

D2 4,98 0,0480 

D3 7,75 0,0461 

D4 33,48 0,0508 

  
 

Čl. II. Doplnenie nových ustanovení do cenníka 
 

Zároveň sa v zmysle úpravy Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – 
distribúcia, a.s. dopĺňa Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť, ev.č. 
D/1/2012 nasledovne:  
 
5.9. V prípade, že odberateľ v jednotlivom odbernom mieste so zmluvne dohodnutým druhom tarify D3 
odoberie počas roku 2012 alebo počas obdobia dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov plyn v objeme presahujúcom hranicu 7 475 m

3
 (6 500 m

3
 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 príslušnom odbernom mieste (v m

3
) v zmysle platného cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľovi distribučnej 
siete určujú tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu (ďalej len „Rozhodnutie ÚRSO“)  a 
fixnou sadzbou za rok pre tarifnú skupinu M/Dc 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 
prevádzkovateľa distribučnej siete 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. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností, táto platba nemá charakter zmluvnej pokuty. 
 
5.10. V prípade, že odberateľ v jednotlivom odbernom mieste odoberie počas roka 2012 alebo počas 
obdobia dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, plyn v objeme presahujúcom hranicu 
69 000 m

3
 (60 000 m

3
 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 prevádzkovateľa 
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distribučnej siete 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. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, táto platba 
nemá charakter zmluvnej pokuty. 
 

Čl. III. Úprava bodu „6. Dane“ v súvislosti s doplnením nových ustanovení  
 

Bod 6. Dane sa ruší a nahrádza nasledovným znením: 
 
V sadzbách taríf uvedených v bode I. v prílohe č. 1 tohto cenníka, v platbe podľa bodu 5.9. a v 
poplatku podľa bodu 5.10. nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebná daň ani iná 
aplikovateľná daň. Pri fakturácii sa bude vychádzať zo sadzieb uvedených v bode I. v prílohe č.1 tohto 
cenníka, pričom k takto vypočítanej celkovej sume bude pripočítaná DPH, spotrebná daň prípadne iná 
aplikovateľná daň v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase dodania 
zemného plynu. 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatné body Cenníka za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť, ev. č. D/1/2012 
zostávajú nezmenené. 
 


