
RWE Gas Slovensko

CENNÍK ZEMNÉHO PLYNU
pre odberateľov kategórie maloodber firmy a organizácie - malé podniky

Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 pre dodávku plynu pre koncových odberateľov 
plynu mimo domácností, ktorí sú malými podnikmi v zmysle § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach.  

Cena za dodávku plynu pre malé podniky sa prizná odberateľovi plynu, ktorého spotreba plynu v roku 2011 za všetky 
jeho odberné miesta bola najviac 100 000 kWh. Odberateľ preukáže spotrebu plynu podľa prvej vety faktúrami
za odobratý plyn v roku 2011, resp. vyúčtovacou faktúrou za odber plynu v roku 2011. V prípade, že odberateľ neodoberal 
plyn celý rok 2011, cena podľa tohto cenníka mu nebude priznaná.

� M Biznis 1 do 2 110 kWh (200 m3) 

� M Biznis 2 do 17 935 kWh (1 700 m3) 

� M Biznis 3 do 68 575 kWh (6 500 m3) 

� M Biznis 4 od 68 575 kWh (6 500 m3) 

V rámci zvoleného produktu pre zákazníka zabezpečíme: 
� nákup zemného plynu a jeho dodávku, 
� prepravu a distribúciu plynu do jeho odberných miest (OM), 
� skladovanie plynu v podzemných zásobníkoch v záujme udržania spoľahlivosti zásobovania pri výpadkoch dodávok. 

Úrovne produktu M Biznis podľa predpokladanej ročnej spotreby: 

Celková koncová cena

Ceny za dodávku plynu od RWE Gas Slovensko 

Ceny uvedené s DPH 20 % sú orientačné a nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorá bude fakturovaná podľa platných právnych 
predpisov.

Ceny uvedené s DPH 20 % sú orientačné a nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorá bude fakturovaná podľa platných právnych 
predpisov.

Úroveň produktu Stála mesačná platba
za 1 odberné miesto

Variabilná časť
cena za 1 kWh

v EUR bez DPH v EUR s DPH v EUR bez DPH v EUR s DPH

M Biznis 1 2,85 3,42 0,0635 0,0762

M Biznis 2 5,33 6,40 0,0494 0,0593

M Biznis 3 7,92 9,50 0,0477 0,0573

M Biznis 4 29,95 35,94 0,0462 0,0555

Úroveň produktu Stála mesačná platba
za 1 odberné miesto

Variabilná časť
cena za 1 kWh

v EUR bez DPH v EUR s DPH v EUR bez DPH v EUR s DPH

M Biznis 1 1,10 1,32 0,0383 0,0460

M Biznis 2 1,19 1,43 0,0375 0,0450

M Biznis 3 1,57 1,88 0,0373 0,0448

M Biznis 4 2,05 2,46 0,0372 0,0447



RWE Gas Slovensko

Ceny za služby spojené s distribúciou a prepravou plynu na základe rozhodnutia
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úroveň 
produktu

Stála mesačná platba
za 1 odberné miesto

Variabilná časť
cena za 1 kWh

Variabilná časť
cena za 1 kWh

v EUR bez DPH v EUR s DPH v EUR bez DPH v EUR s DPH v EUR bez DPH v EUR s DPH

M Biznis 1 (MA) 1,75 2,10 0,0241 0,0289 0,0011 0,0013

M Biznis 2 (MB) 4,14 4,97 0,0108 0,0130 0,0011 0,0013

M Biznis 3 (MC) 6,35 7,62 0,0093 0,0112 0,0011 0,0013

M Biznis 4 (MD) 27,90 33,48 0,0079 0,0095 0,0011 0,0013

Koncové ceny pre jednotlivé tarify 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).

DISTRIBÚCIA PREPRAVA

Ceny uvedené s DPH 20 % sú orientačné a nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorá bude fakturovaná podľa platných právnych 
predpisov.

Všeobecné podmienky 
1. Pre každé OM bude úroveň produktu podľa tohto cenníka dohodnutá samostatne.
2. Dodávateľ má právo preradiť OM do príslušnej úrovne podľa výšky skutočnej spotreby. O tejto prípadnej zmene 

bude odberateľ písomne informovaný.
3. Dodávka plynu bude ocenená podľa zmluvne dohodnutej úrovne produktu bez ohľadu na skutočne odobraté 

množstvo plynu.
4. Dodávka plynu za príslušné obdobie bude ocenená cenami platnými v danom období.
5. Ceny za služby súvisiace s prepravou a distribúciou plynu sú uvedené na základe platných cenových rozhodnutí 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
6. Ak je dodávka plynu zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero nadväzujúcich distribučných 

sietí, dodávateľ má od odberateľa plynu okrem cien uvedených v tomto cenníku právo aj na úhradu nákladov 
spojených s distribúciou plynu do OM odberateľa cez všetky takéto nadväzujúce distribučné siete (odhliadnuc od 
nákladov spojených s distribúciou plynu cez distribučnú sieť SPP – distribúcia, a. s.), t. j. ako keby mal odberateľ 
uzavreté samostatné zmluvy o distribúcii plynu so všetkými dotknutými prevádzkovateľmi distribučných sietí, 
cez ktoré sa realizuje dodávka plynu do OM odberateľa. Tieto náklady sú určené na základe cien za prístup
do distribučnej siete a distribúciu plynu schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre prevádzkovateľov 
nadväzujúcich distribučných sietí, resp. na základe ich príslušných cenníkov.

7. Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré dodávateľ vystavuje vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu, t. j.
obdobie, za ktoré vykonáva vyúčtovanie odberu plynu. Fakturačné obdobie sa nemusí zhodovať  s odpočtovým 
obdobím a môže pozostávať z viacerých odpočtových období. Vyúčtovaciu faktúru vystaví dodávateľ najmenej 
jedenkrát ročne.

8. V prípade zmeny ročnej spotreby na OM má odberateľ právo požiadať o zmenu úrovne produktu; pri takejto zmene 
je potrebné nahlásiť stav plynomeru na príslušnom OM.

9. K cenám uvedeným v tomto cenníku budú fakturované ďalšie dane a poplatky podľa platnej legislatívy.
10. 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.

11. Platnosť tohto cenníka sa ruší vydaním nového cenníka zemného plynu.

Kontakty 
RWE Gas Slovensko
Mlynská 31, 042 91 Košice
T Biznis linka 0850 123 999
E info@rwegas.sk 
I www.rwegas.sk


