
  
Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. 

za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie  

Maloodber 
(Platnosť od 1.1.2016 do 31.12.2016 vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví, číslo 0055/2014/P zo dňa: 14.11.2013) 
 
A) Ceny za dodávku plynu pre odberné miesta odberateľov plynu kategórie malý podnik: 

Druh tarify 
Fixná mesačná sadzba 

(euro/mesiac) 
Sadzba za odobratý plyn 

(euro/kWh) 

M2 1,20 0,0296 

M3 1,58 0,0294 

M4 2,20 0,0293 

 
B) Podmienky uplatňovania cien za dodávku plynu malému podniku: 
1. Úvodné ustanovenia 
1.1 Pre potreby uplatnenia taríf je odberateľom kategórie „malý podnik“ koncový odberateľ plynu s 

ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok, vrátane, ktorý odoberá plyn z 
plynovodnej siete na základe zmluvy o dodávke plynu (ďalej len „Zmluva“). Cena za dodávku plynu 
pre malé podniky sa prizná odberateľovi plynu, ktorého spotreba plynu v roku 2014 za všetky jeho 
odberné miesta bola najviac 100 000 kWh. Odberateľ preukáže spotrebu plynu podľa prvej vety 
faktúrami za odobratý plyn v roku 2014, resp. vyúčtovacou faktúrou za odber plynu v roku 2014.  

 
1.2 Cena  za dodávku plynu pozostáva z dvoch častí: 

a) z fixnej mesačnej sadzby za jedno odberné miesto (euro/mesiac),  
b) zo sadzby za odobratý plyn (euro/kWh).  

 
1.3  K cene za dodávku plynu malému podniku sa pripočíta podľa príslušného cenového rozhodnutia 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, cena 
za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a neregulovaná cena za prístup do zásobníka 
a uskladňovanie. 

 



 1.4 Plynom na účely tohto rozhodnutia sa rozumie zemný plyn, ktorý je zmesou uhľovodíkových 
plynov tvorenou prevažne metánom. 

 
1.5 Prevádzkovateľom distribučnej siete (ďalej „PDS“) je plynárenský podnik, do ktorého distribučnej 

siete je pripojené odberné miesto odberateľa. 
 
1.6 Odberným miestom je miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom. Za jedno odberné 

miesto sa považuje jedno alebo viac odberných plynových zariadení užívaných odberateľom, 
sústredených do stavby alebo súboru stavieb odberateľa, do ktorých sa uskutočňuje dodávka 
plynu. V prípade pochybností určí odberné miesto PDS, ktorý vykonáva distribúciu plynu do 
odberného miesta.  

 
1.7 Tarify, uvedené v tomto rozhodnutí, platia pre všetkých odberateľov uvedených v bode 1.1, osobitne 

pre každé odberné miesto, do ktorého dodáva plyn Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s. (ďalej len 
„dodávateľ“) na území Slovenskej republiky.  

 
1.8 Pre účely tohto rozhodnutia je pojem druh tarify použitý ako označenie zloženej ceny, t.j. M2, M3 

a M4, ktoré je dohodnuté medzi odberateľom plynu a dodávateľom plynu. 
 
1.9 Tarify  za dodávku plynu určené týmto rozhodnutím nezahŕňajú:    

a) tarifu za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu 
b) tarifu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu 
c) neregulovanú cenu za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, 

ktoré dodávateľ plynu fakturuje odberateľovi plynu podľa bodu 1.1 na základe zmluvy o združenej 
dodávke plynu pre každé odberné miesto osobitne v súlade s cenovými rozhodnutiami Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví a platnými a účinnými právnymi predpismi v čase dodávky plynu. 

2.  Obchodná jednotka 
Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo plynu 
zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením. Základom pre účtovanie 
dodávky plynu je dodané množstvo energie v plyne, ktoré sa vypočíta ako súčin objemu plynu vyjadreného v 
m3 pri teplote 15°C, absolútnom tlaku 101,325 kPa, relatívnej vlhkosti φ = 0 (tzv. suchý plyn) a priemernej 
hodnoty spaľovacieho tepla objemového v kWh/m3 podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky č. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek 
množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla 
objemového (ďalej len „vyhláška MH SR č. 269/2012 Z. z.“). 
3. Druhy taríf 
Pre účely ocenenia odberu plynu odberateľov plynu kategórie Malý podnik sa uplatňujú nasledovné 
druhy taríf: 

− druh tarify M2 - je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 2 110 kWh do 17 935 kWh vrátane (približne nad 200 do 
1 700 m3 vrátane), 



 
− druh tarify M3 - je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 17 935 kWh do 68 575 kWh vrátane (približne nad 1 700 
do 6 500 m3 vrátane). 

− druh tarify M4 - je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov je od 68 575 kWh  do 100 000 kWh (približne od 6 500 do 9450 m3) 

 
4.     Pravidlá pre určenie druhu tarify 
4.1  Odberateľ plynu kategórie Malý podnik si s dodávateľom dohodne pre každé svoje odberné 

miesto podľa príslušných odberových pomerov druh tarify. Sadzbami podľa dohodnutého druhu 
tarify bude ocenený odber plynu v tomto odbernom mieste. Ak medzi dodávateľom a 
odberateľom došlo k dohode o druhu tarify v období pred nadobudnutím platnosti tohto 
rozhodnutia, dodávateľ ocení odber plynu odberateľa kategórie Malý podnik sadzbami podľa 
dohodnutého druhu tarify aj v období platnosti tohto rozhodnutia; práva a povinnosti strán 
uvedené v bode 4.3. tohto rozhodnutia tým nie sú dotknuté. 

4.2  Druh tarify určený podľa bodu 4.1. platí počas účinnosti Zmluvy pre dané odberné miesto, ak 
nedôjde k zmene dohodnutého druhu tarify v zmysle tohto cenníka. Zmenu je odberateľ 
oprávnený uskutočniť najskôr po uplynutí dvanástich mesiacov od určenia tarify podľa bodu 4.1. 
alebo od poslednej zmeny tarify. Odberateľ žiada o zmenu druhu tarify písomne, a to vyplnením 
žiadosti o zmenu zmluvných podmienok a jej doručením dodávateľovi. V žiadosti odberateľ uvedie 
aj stav určeného meradla ku dňu jej podania. Sadzbami podľa zmeneného druhu tarify ocení 
dodávateľ budúci odber odberateľa odo dňa nasledujúceho po doručení riadne vyplnenej žiadosti. 

4.3  V prípade zmeny odberových pomerov na odbernom mieste (zmena počtu a výkonu spotrebičov, 
resp. ich rekonštrukcia) môže odberateľ požiadať o zmenu druhu tarify aj pred uplynutím lehoty 
uvedenej v odseku 4.2. Splnenie podmienky na zmenu dohodnutého druhu tarify pri zmene 
odberových pomerov posudzuje dodávateľ. Zmena odberových pomerov na existujúcom 
odbernom plynovom zariadení je možná v zmysle platnej legislatívy len na základe 
predchádzajúceho súhlasu PDS. Odberatelia majú možnosť získať informácie o postupe a detailoch 
procesu zabezpečenia potrebných krokov v súvislosti so zmenou odberových pomerov na mieste 
kontaktu dodávateľa plynu so zákazníkmi. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne 
využívanie spotrebičov. Po povolení zmeny druhu tarify pred uplynutím dvanástich mesiacov od 
poslednej zmeny druhu tarify je ďalšiu zmenu druhu tarify možné uskutočniť až po uplynutí 
dvanástich mesiacov od poslednej zmeny. Pri zmene druhu tarify odberateľ predloží dodávateľovi 
stav určeného meradla ku dňu požadovanej zmeny druhu tarify a súhlas PDS so zmenou počtu a 
výkonu spotrebičov. Zmenený druh tarify sa uplatní na odber plynu odo dňa nasledujúceho po 
dátume doručenia oznámenia o zmene druhu tarify. 

4.4  Dodávka plynu odberateľovi bude ocenená druhom tarify určeným podľa bodu 4.1., bez ohľadu na 
skutočne odobraté množstvo plynu. 



 
5. Použitie taríf 
5.1  Fixná mesačná platba sa uplatňuje v mesiacoch, v ktorých je Zmluva účinná. Fixná mesačná sadzba 

sa fakturuje za každý mesiac príslušného fakturačného obdobia, pričom pre neucelené časti 
kalendárnych mesiacov sa fakturuje za každý začatý deň dodávky tak, že fixná mesačná sadzba 
sa vydelí počtom dní v danom kalendárnom mesiaci a vynásobí počtom dní, počas ktorých bola 
Zmluva účinná. Dodávateľ neuplatňuje fixnú mesačnú sadzbu za obdobie odberateľom vopred 
písomne oznámenej rekonštrukcie odberného plynového zariadenia, pri ktorej prevádzkovateľ 
distribučnej siete vykoná na žiadosť odberateľa demontáž určeného meradla. Odberateľ je 
povinný uhradiť dodávateľovi poplatok za demontáž a montáž meradla v zmysle zverejneného 
Cenníka externých služieb a výkonov dodávateľa. Dodávateľ neuplatňuje fixnú mesačnú sadzbu za 
obdobie rekonštrukcie časti distribučnej siete, cez ktorú sa dopravuje plyn do odberného miesta 
odberateľa, pri ktorej PDS vykoná demontáž určeného meradla. 

5.2  Sadzba za odobratý plyn sa odberateľovi fakturuje za jednotku dodaného množstva energie v 
plyne. Dodané množstvo energie v plyne sa určí v zmysle vyhlášky MH SR č. 269/2012 Z. z. Ak 
odberateľ nesprístupní určené meradlo alebo inak znemožní odpočet určeného meradla, vystaví 
dodávateľ faktúru na základe pravdepodobného odberu s prihliadnutím na vývoj skutočného 
odberu odberateľa plynu v predchádzajúcom fakturačnom období, počet a typ pripojených 
plynových spotrebičov, pričom rozdiely v množstvách dodávateľ zúčtuje v rámci reklamačného 
konania v zmysle platných obchodných podmienok. 

5.3  Odpočtovým obdobím je obdobie od vykonania jedného odpočtu odberu plynu po nasledujúci 
odpočet. Odpočet odberu plynu vykonáva PDS minimálne v intervaloch stanovených v 
Prevádzkovom poriadku PDS. 

5.5  Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu plynu. Fakturačné 
obdobie sa nemusí zhodovať s odpočtovým obdobím a môže pozostávať z viacerých 
odpočtových období. Vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ plynu najmenej jedenkrát 
ročne. 

5.6  Ak je dodávka plynu zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero nadväzujúcich 
distribučných sietí, dodávateľ má od odberateľa plynu okrem cien uvedených v tomto rozhodnutí 
právo aj na úhradu nákladov spojených s distribúciou plynu do OM odberateľa cez všetky takéto 
nadväzujúce distribučné siete 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. 

5.7  Odber plynu za príslušné obdobie dodávky bude ocenený sadzbami platnými v danom období 
dodávky plynu v príslušnej tarife. 

5.8 Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi spolu s cenou za dodávku plynu aj ďalšie s 
predmetom zmluvy súvisiace platby ak svojím odberom alebo iným konaním, resp. nekonaním 
spôsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany dodávateľa 



 alebo PDS, na ktorého distribučnú sieť je jeho odberné miesto pripojené, a tieto sú spoplatňované 
podľa príslušného cenníka, resp. prevádzkového poriadku alebo vznikne dodávateľovi plynu 
povinnosť takého platby uhrádzať voči PDS.   

6.     Finančné záväzky dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu podľa bodu 1.1 vyplývajúce z vyúčtovania 
dodávky plynu sa vysporiadajú do 14 dní po odoslaní vyúčtovacej faktúry odberateľovi. 

 


