
Pravidlá pre ur enie ceny
  

Odberate plynu kategórie malý podnik si s regulovaným subjektom SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. dohodne
pre ka dé svoje odberné miesto pod a príslu ných odberových pomerov druh tarify. Ak medzi
regulovaným subjektom SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. a odberate om plynu do lo k dohode o druhu tarify v
období pred nadobudnutím platnosti tohto rozhodnutia, regulovaný subjekt SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
ocení odber plynu odberate a kategórie malý podnik cenami pod a dohodnutého druhu tarify aj v
období platnosti tohto rozhodnutia; práva a povinnosti strán pod a bodu 3. nie sú týmto dotknuté.
Dodávka plynu odberate ovi plynu bude ocenená cenami pod a dohodnutého druhu tarify bez oh adu
na skuto ne odobraté mno stvo plynu.
Zmenu dohodnutého druhu tarify je odberate plynu oprávnený uskuto ni najskôr po uplynutí
dvanástich mesiacov od poslednej zmeny dohodnutého druhu tarify alebo od predbe ného zaradenia
do druhu tarify, ak sa regulovaný subjekt SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. a odberate zmluvne nedohodnú
inak. Za zmenu druhu tarify sa pova uje aj predbe né zaradenie do druhu tarify zo strany regulovaného 
subjektu SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. alebo výber druhu tarify zo strany odberate a plynu. Odberate  plynu 
iada o zmenu druhu tarify písomne, a to vyplnením iadosti o zmenu zmluvných podmienok a jej

doru ením regulovanému subjektu SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. V iadosti odberate plynu uvedie aj stav
ur eného meradla ku d u jej podania. Cenami pod a zmeneného druhu tarify ocení regulovaný subjekt
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. budúci odber odberate a plynu odo d a nasledujúceho po doru ení riadne
vyplnenej iadosti.
V prípade zmeny odberových pomerov na odbernom mieste (zmena druhu, po tu a výkonu spotrebi ov,
resp. ich rekon trukcia) mô e odberate plynu po iada o zmenu druhu tarify aj pred uplynutím doby
pod a bodu 3.
Splnenie podmienky na zmenu dohodnutého druhu tarify pri zmene odberových pomerov posudzuje
regulovaný subjekt SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Zmena odberových pomerov na existujúcom odbernom
plynovom zariadení je mo ná len na základe predchádzajúceho súhlasu prevádzkovate a distribu nej
siete. Odberatelia plynu majú mo nos získa informácie o postupe a podrobnostiach procesu
zabezpe enia potrebných krokov v súvislosti so zmenou odberových pomerov na Zákazníckej linke
Dodávate a (02 59 20 90 00) alebo na zákazníckom centre Dodávate a, ktorého adresa je, okrem iného, 
uvedená na webovom sídle Dodávate a (www.slovakiaenergy.sk) alebo u prevádzkovate a distribu nej
siete. Za zmenu odberových pomerov sa nepova uje sezónne vyu ívanie spotrebi ov. Po povolení zmeny 
druhu tarify pred uplynutím 12 mesiacov od poslednej zmeny druhu tarify, je mo né uskuto ni al iu
zmenu druhu tarify a po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny. Pri zmene druhu tarify pod a tohto
bodu odberate plynu predlo í regulovanému subjektu SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. stav ur eného
meradla ku d u po adovanej zmeny druhu tarify a súhlas prevádzkovate a distribu nej siete so zmenou 
po tu a výkonu spotrebi ov (napr. kópia "Montá neho listu meradla"). Zmenený druh tarify sa na odber
plynu uplatní odo d a nasledujúceho po dátume doru enia oznámenia o zmene druhu tarify.
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Vážený zákazník,
  
Cena za dodávku plynu pre malé podniky sa prizná odberate ovi, ktorého spotreba v roku 2013 za v etky jeho
odberné miesta bola najviac 100 000 kWh. Odberate preuká e spotrebu plynu pod a prvej vety faktúrami za
odobratý plyn v roku 2013, resp. vyú tovacou faktúrou za od ber plynu v roku 2013. V prípade, e odberate
neodoberal plyn celý rok 2013, cena pod a tohto rozhodnutia mu nebude priznaná. Pre potreby priznania cien
je odberate om dodávky plynu malý podnik odberate odoberajúci plyn na základe zmluvy o dodávke plynu,
prípadne na základe prihlá ky k odberu plynu na podnikate ské ú ely.
  
Odberným miestom odberate a plynu je miesto odberu plynu vybavené ur eným meradlom. V prípade
pochybností ur í odberné miesto prevádzkovate distribu nej siete, do ktorého siete je odberné miesto
odberate a pripojené.
Ceny, uvedené v tomto cenníku, platia pre v etkých koncových odberate ov plynu pecifikovaných v tomto
cenníku, osobitne pre ka dé odberné miesto, do ktorého dodáva plyn regulovaný subjekt SLOVAKIA
ENERGY, s.r.o. na území Slovenskej republiky.
  
Pre ú ely týchto podmienok priznania cien je pojem druh tarify pou itý ako ozna enie zlo enej maximálnej
ceny, t.j. M1 a M4, ktorý je dohodnutý medzi odberate om plynu a regulovaným subjektom SLOVAKIA
ENERGY, s.r.o.
  
Obchodná jednotka
  
Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo plynu zodpovedajúce
1 kWh tepelnej energie uvo nenej jeho dokonalým spálením. Základom pre ú tovanie dodávky plynu je
dodané mno stvo energie v plyne, ktoré sa vypo íta ako sú in objemu plynu vyjadreného v m³ pri teplote 15°C, 
absolútnom tlaku 101,325 kPa, relatívnej vlhkosti <p = O (tzv. suchý plyn) a priemernej hodnoty spa ovacieho
tepla objemového v kWh/m³ pod a vyhlá ky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky . 269/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepo tu objemových jednotiek mno stva na energiu a
podmienky, za ktorých sa vykonáva ur enie objemu plynu a spa ovacieho tepla objemového.
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Použitie cien
  
Plyn dodávaný odberate ovi plynu kategórie malý podnik sa ú tuje vo forme zlo enej ceny, ktorá sa skladá:
a) z fixnej mesa nej sadzby ( EUR/mesiac ),
b) zo sadzby za odobratý plyn (EUR/kWh).

K cene za dodávku plynu malému podniku sa pripo íta pod a príslu ného cenového rozhodnutia Úradu pre
reguláciu sie ových odvetví cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, cena za prístup do
distribu nej siete a distribúciu plynu a neregulovaná cena za prístup do zásobníka a usklad ovanie plynu.
  
Fixná mesa ná sadzba sa uplat uje v mesiacoch, v ktorých je zmluva o dodávke plynu, prípadne prihlá ka k
odberu plynu ú inná. Fixná mesa ná sadzba sa fakturuje za ka dý mesiac príslu ného faktura ného obdobia,
pri om pre neucelené asti kalendárnych mesiacov sa fakturuje za ka dý za atý de dodávky tak, e fixná
mesa ná sadzba sa vydelí po tom dní v danom kalendárnom mesiaci a vynásobí po tom dní, po as ktorých
bola zmluva o dodávke plynu, prípadne prihlá ka k odberu plynu ú inná. Regulovaný subjekt SLOVAKIA
ENERGY, s.r.o. neuplat uje fixnú mesa nú sadzbu za obdobie odberate om plynu vopred písomne oznámenej
rekon trukcie odberného plynového zariadenia, pri ktorej prevádzkovate distribu nej siete vykoná na iados
odberate a plynu demontá ur eného meradla. Odberate uhradí regulovanému SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
poplatok za zabezpe enie demontá e a montá e meradla v zmysle zverejneného Cenníka poplatkov a  slu ieb 
regulovaného subjektu SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. (cena zah a aj poplatok za demontá , resp. montá
meradla pod a cenníka externých slu ieb prevádzkovate a distribu nej siete). Regulovaný subjekt SLOVAKIA
ENERGY, s.r.o. neuplat uje fixnú mesa nú sadzbu za obdobie rekon trukcie asti distribu nej siete, cez ktorú
sa dopravuje plyn do odberného miesta odberate a plynu, pri ktorej prevádzkovate distribu nej siete vykoná
demontá  ur eného meradla.
  
Sadzba za odobratý plyn sa odberate ovi plynu fakturuje za jednotku dodaného mno stva energie v plyne. Ak
odberate plynu nesprístupní ur ené meradlo alebo inak znemo ní odpo et ur eného meradla, vystaví
regulovaný subjekt SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. faktúru na základe pravdepodobného odberu stanoveného v
zmysle platného prevádzkového poriadku príslu ného prevádzkovate a distribu nej siete, pri om rozdiely v
mno stvách dodávate  plynu vyú tuje v rámci reklama ného konania pod a ú inných obchodných podmienok.
Odpo tové obdobie je obdobie od vykonania jedného odpo tu odberu plynu po nasledujúci odpo et. Odpo et
odberu plynu vykonáva prevádzkovate distribu nej siete minimálne v intervaloch stanovených v
prevádzkovom poriadku prevádzkovate a distribu nej siete.
  
Faktura né obdobie je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyú tovanie odberu plynu. Faktura né obdobie sa
nemusí zhodova s odpo tovým obdobím a mô e pozostáva z viacerých odpo tových období. Vyú tovanie
odberu plynu vykonáva regulovaný subjekt SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. najmenej jedenkrát ro ne.
  
Odberate plynu uhrádza v priebehu faktura ného obdobia cenu za opakované dodávky plynu (preddavky)
ur ené regulovaným subjektom SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. minimálne vo vý ke fixnej mesa nej sadzby pod a
dohodnutého druhu tarify. Pri ur ení vý ky ceny za opakované dodávky plynu (preddavkov) regulovaný
subjekt SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. alej zoh adní skuto ný odber plynu za predchádzajúce porovnate né
faktura né obdobie alebo plánovaný odber plynu na nasledujúce faktura né obdobie. Regulovaný subjekt
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. je oprávnený zmeni vý ku ceny za opakované dodávky plynu (preddavkov) pri
zmene vý ky odberu plynu odberate a oproti predchádzajúcemu porovnate nému faktura nému obdobiu, pri
zmene druhu tarify a/alebo pri zmene ceny plynu. Zmenu rozpisu ceny za opakované dodávky plynu
(preddavkov) regulovaný subjekt SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. písomne oznámi odberate ovi plynu.
  
Odber plynu za príslu né obdobie dodávky bude ocenený cenami ú innými v danom období dodávky plynu
pod a príslu ného druhu tarify.
  
Ak je dodávka plynu zabezpe ovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero nadväzujúcich distribu ných
sietí, regulovaný subjekt SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. má od odberate a plynu okrem cien uvedených v tomto
rozhodnutí právo aj na úhradu nákladov spojených s distribúciou plynu do odberného miesta odberate a plynu 
cez v etky takéto nadväzujúce distribu né siete (odhliadnuc od nákladov spojených s distribúciou plynu cez
distribu nú sie SPP - distribúcia, a.s.), t.j. ako keby mal odberate plynu uzavreté samostatné zmluvy o
distribúcii plynu so v etkými dotknutými prevádzkovate mi distribu ných sietí, cez ktoré sa realizuje dodávka
plynu do odberného miesta odberate a plynu. Tieto náklady sú ur ené na základe cien za prístup do
distribu nej siete a distribúciu plynu schválených Úradom pre reguláciu sie ových odvetví pre
prevádzkovate ov nadväzujúcich distribu ných sietí resp. na základe ich príslu ných cenníkov.
Finan ne záväzky regulovaného subjektu SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. vo i odberate ovi plynu uvedené v tomto
cenníku, vyplývajúce z vyú tovania dodávky plynu sa vysporiadajú do 14 dní po odoslaní vyú tovacej faktúry
odberate ovi plynu.
  
Pod a § 44 od s. 1 tretej vety zákona . 250/2012 Z. z. o regulácii v sie ových odvetviach cenové rozhodnutie
na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016. Podmienky uplat ovania cien za dodávku plynu malému podniku
sa v roku 2015 a 2016 pou ijú primerane.
  
Základne informácie
  
Cenník produktov obsahuje regulované ceny za dopravu plynu stanovené príslušnými cenovými
rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sie ových odvetví.
  
Ceny sú platné na distribu nom území spolo nosti SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava, I O 35 910 739.
Uvedené ceny nezah ajú spotrebnú da vo vý ke 0,00132 EUR/kWh, ktorá bude fakturovaná pod a
platných právnych predpisov.
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(0,05088)

M1

M3

M2

PREPRAVADISTRIBÚCIACENA DISTRIBUCEPRODUKT

Stálá mesa ná platba
za 1 odberné miesto

M4

Variabilná as
cena za 1 kWh

Variabilná as
cena za 1 kWh

OBCHOD SLOVAKIA ENERGY

Stálá mesa ná platba
za 1 odberné miesto

Variabilná as
cena za 1 kWh

CELKOVÁ KONE NÁ CENA

Stálá mesa ná platba
za 1 odberné miesto

Variabilná as
cena za 1 kWh

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

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

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

nad 68 575 kWh
(približne nad 6 500 m³)

CENY PRE PRODUKTOVÝ RAD
"BUSINESS MALÝ PODNIK ZÁKLADNÝ PRODUKTOVÝ RAD"
DISTRIBU NÉ ÚZEMIE SPP - DISTRIBÚCIA, A.S.
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Uvedené ceny sú za 1 kWh a mesa ná platba je fakturovaná za príslu né faktura né obdobie v dy v rovnakej stanovenej vý ke.
Neucelené asti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne, pod a po tu dní v danom faktura nom období s prihliadnutím na celkový po et dní v kalendárnom roku,
t.j. 1/365 dvanás násobku mesa nej platby za ka dý aj za atý de  dodávky zemného plynu.
V etky ceny sú uvedené bez DPH 20% (ceny v zátvorkách sú s DPH). Ceny v EUR sú zaokrúhlené na 5 desatinných miest. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.
Uvedené ceny nezah ajú spotrebnú da  vo vý ke 0,00132 EUR/kWh, ktorá bude fakturovaná pod a platných právnych predpisov.


