CENNÍK ZEMNÉHO PLYNU PRE DOMÁCNOSTI
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A. S.

Cenník „A3“ účinný od 1. 12. 2017 (nadväzuje na cenník „A3“
produktového radu Comfort)
Ceny uvedené v EUR bez daní (v zátvorkách orientačné ceny s 20% DPH)

1,00
0,0182
(1,20) (0,02184)

2,78
(3,34)

0,0417
(0,05004)

4,76
(5,71)

0,0095
(0,01140)

0,0025
0,00
(0,00300) (0,00)

2

1,00
0,0182
(1,20) (0,02184)

5,76
(6,91)

0,0302
(0,03624)

3

7,64
(9,17)

0,0092
(0,01104)

0,0025
0,00
(0,00300) (0,00)

3

1,00
0,0199
(1,20) (0,02388)

8,64
(10,37)

0,0316
(0,03792)

od 42 760 kWh do 69 485
kWh* (približne od
4 000 m3 do 6 500 m3)

4

12,36
(14,83)

0,0077
0,0025
0,00
(0,00924) (0,00300) (0,00)

4

1,00
0,0202
(1,20) (0,02424)

13,36
(16,03)

0,0304
(0,03648)

od 69 485 kWh do 85
000 kWh* (približne od
6 500 m3 do 7 951 m3)

5

41,45
(49,74)

0,0070
0,0025
0,00
(0,00840) (0,00300) (0,00)

5

1,00
0,0203
(1,20) (0,02436)

42,45
(50,94)

0,0298
(0,03576)

od 85 000 kWh do 100
000 kWh* (približne od
7 951 m3 do 9 355 m3)

6

50,78
(60,94)

0,0069
0,0025
0,00
(0,00828) (0,00300) (0,00)

1,00
0,0203
(1,20) (0,02436)

51,78
(62,14)

0,0297
(0,03564)

od 100 000 kWh do 300
000 kWh* (približne od
9 355 m3 do 28 064 m3)

7

126,67
0,0032
0,0025
0,00
(152,00) (0,00384) (0,00300) (0,00)

od 300 000 kWh do 641
400 kWh* (približne do
28 064 m3 do 60 000 m3)

8

283,33
0,0028
0,0025
0,00
(340,00) (0,00336) (0,00300) ) (0,00)

od 0 kWh do 2 138 kWh*
(približne od 0 m3 do
200 m3)

1

1,78 (2,14)

od 2 138 kWh do 18 173
kWh* (približne od 200 m3
do 1 700 m3)

2

od 18 173 kWh do 42 760
kWh* (približne od 1 700
m3 do 4 000 m3)

6

Fixná mesačná
sadzba (€/mes)

1

Fixná sadzba za
mesiac (€/mes)

0,0217
0,0018
0,00
(0,02604) (0,00216) (0,00)

Tarifná skupina

Variabilná zložka
(€/kWh)

CELKOVÁ CENA

Fixná zložka
(€/mes)

Sadzba za odobratý
plyn (€/kWh)

Druh tarify

Skladovanie (€/kWh)

CENA DODÁVKY

Preprava (€/kWh)

ROČNÝ ODBER
NA OM
(kWh/rok)
*vrátane

Variabilná sadzba (€/
kWh)

CENA DISTRIBÚCIE

1,00
0,0203
127,67
0,0260
(1,20) (0,02436) (153,20) (0,03120)
1,00 0,0203
284,33
0,0256
(1,20) (0,02436) (341,20) (0,03072)

Vysvetlivky: Ročný odber – odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov; OM – odberné miesto;
ÚRSO - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Podmienky produktového radu Comfort
Tento cenník dodávateľa plynu Východoslovenská energetika a. s., IČO 44 483 767, so sídlom
Mlynská 31, 042 91 Košice, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel Sa, vložka 1628/V (ďalej len „Dodávateľ“) je vypracovaný podľa Rozhodnutia ÚRSO číslo
0103/2017/P.

HiR 6787/2017

Cena za dodávku plynu pre každého odberateľa plynu v domácnosti (ďalej len „Zákazník“) sa riadi
podmienkami produktového radu Comfort, a to podľa tohto cenníka.
Pri použití produktového radu Comfort je pre Zmluvy uzatvorené od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2015
(vrátane) alebo od 21. 12. 2015 cena za dodávku plynu pre Zákazníka stanovená v prvých
6 mesiacoch účinnosti Zmluvy cenníkom „A3“. Po uplynutí 6 mesiacov účinnosti Zmluvy sa cena
za dodávku plynu stanovuje na zostávajúci priebeh zmluvného vzťahu v zmysle Zmluvy podľa
cenníka „B“ Dodávateľa, ak sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú inak.
Pri použití produktového radu Comfort je pre Zmluvy, pri ktorých uplynula doba viazanosti
v období po 30. 6. 2013 (vrátane), cena za dodávku plynu pre Zákazníka stanovená v prvých
6 mesiacoch novej doby viazanosti Zmluvy cenníkom „A3“. Po uplynutí 6 mesiacov novej doby
viazanosti Zmluvy sa cena za dodávku plynu stanovuje pre zvyšný priebeh zmluvného vzťahu
v zmysle Zmluvy podľa cenníka „B“ Dodávateľa, pokiaľ sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú
inak. Uvedená úprava sa vzťahuje výlučne na prípady, keď nová doba viazanosti Zmluvy nastala
z dôvodu uzatvorenia dodatku k Zmluve a nie z titulu prolongácie Zmluvy. Dodávateľ je oprávnený
v prípade zmien na trhu s plynom v Slovenskej republike zmeniť podmienky produktového radu
Comfort, a to ustanoveným spôsobom. Túto zmenu podmienok produktového radu Comfort sa
Dodávateľ zaväzuje vhodným spôsobom oznámiť Zákazníkovi.
Informácia o celkovej cene
Cenník „A3“ obsahuje celkové ceny za dodávku plynu, t.j. cena obsahuje všetky jej zložky vrátane
regulovaných, ktoré sú stanovené príslušnými cenovými rozhodnutiami ÚRSO. Rozhodnutia sú
zverejnené na stránke www.urso.gov.sk.
Ceny za dodávku plynu podľa tohto cenníka sú platné na distribučnom území spoločnosti SPP –
distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739.
Podmienky pre pridelenie jednotlivého druhu tarify
Druh tarify pre odber plynu Zákazníkovi pridelí pre každé jednotlivé OM Dodávateľ nasledovne:
a) na základe zmluvne dohodnutého predpokladaného ročného odberu plynu,
b) na základe posledného známeho fyzického odpočtu spotreby plynu OM za 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov, ak predpokladaný ročný odber plynu nie je v Zmluve dohodnutý
alebo
c) na základe druhu tarify, ktorú má Zákazník uvedenú v Zmluve.
Distribučné sadzby D1-D4 sú v súlade s vyhláškou ÚRSO č. 223/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje
cenová regulácia v plynárenstve, od 1. 1. 2017 nahradené novými tarifnými skupinami a sadzby
dodávky D1-D4 sú nahradené novými druhmi taríf.
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