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Zmluvná cena 

1. Štruktúra ceny 

Cena pozostáva zo súčtu ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou 
a ceny za služby obchodníka. 

1.1. Cena za služby súvisiace s distribúciou 

1.1.1. Cenu za služby súvisiace s distribúciou pre príslušné OM určuje dodávateľ v zmysle platného Rozhodnutia 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), ktorým sa spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. ako 
prevádzkovateľovi distribučnej siete určujú tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu 
a poskytovanie podporných služieb v plynárenstve (ďalej len „Rozhodnutie“) v závislosti od ZM. 

1.1.2. Cena za služby súvisiace s distribúciou pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMSD), z ročnej sadzby za 
výkon (VSD) a zo sadzby za odobratý plyn (SOPD).  

1.1.3. Jednotlivé zložky ceny za služby súvisiace s distribúciou sú určené v zmysle Rozhodnutia platného 
k poslednému dňu jednotlivého fakturačného obdobia nasledovne: 

FMSD -  je rovná fixnej sadzbe za mesiac danej podľa Rozhodnutia. 

VSD -  sadzba vyjadrená v EUR za jednotku dohodnutého DMM, ktorá je súčtom ročnej sadzby za prístup 
do vysokotlakovej distribučnej siete a ročnej sadzby za dennú distribučnú kapacitu na odbernom 
mieste, prípadne iných aplikovateľných sadzieb vzťahujúcich sa k DMM podľa Rozhodnutia. 
V prípade, ak sú sadzby v Rozhodnutí určené v inej jednotke, ako je jednotka dohodnutého DMM, 
pre potreby ich prepočtu z €/kWh na €/m3, prípadne naopak, sa použije hodnota spaľovacieho tepla 
objemového určená v Rozhodnutí. V prípade, ak by v Rozhodnutí hodnota spaľovacieho tepla 
objemového nebola určená, na prepočet sadzieb bude použitá hodnota vypočítaná ako aritmetický 
priemer denných hodnôt spaľovacieho tepla objemového zverejnených PDS na svojom webovom 
sídle, a to za obdobie kalendárneho roka predchádzajúceho 1.dňu príslušného fakturačného 
obdobia podľa tejto zmluvy. 

SOPD - je variabilná sadzba za každú distribuovanú kWh, daná podľa Rozhodnutia. 

Výsledná VSD a SOPD sa zaokrúhli na päť desatinných miest podľa matematických pravidiel pre 
zaokrúhľovanie.  

1.1.4. V prípade vydania nového Rozhodnutia alebo zmeny obsahu Rozhodnutia, ktorého dôsledkom je zmena 
ktorejkoľvek z hodnôt FMSD, VSD a/alebo SOPD, dodávateľ upraví cenu sa služby súvisiace s distribúciou 
alebo jej jednotlivé zložky v zmysle zmeneného Rozhodnutia.  

1.1.5. V prípade vydania nového Rozhodnutia alebo zmeny obsahu Rozhodnutia, ktorá svojou povahou alebo 
rozsahom neumožní dodávateľovi upraviť cenu v zmysle bodu 1.1.4., je odberateľ povinný zaplatiť 
dodávateľovi jednotlivé zložky ceny za služby súvisiace s distribúciou podľa Rozhodnutia tak, ako keby mal 
pre toto obdobie uzavretú samostatnú zmluvu o distribúcii plynu pre ZM dohodnuté pre jednotlivé OM. 
Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za služby súvisiace s distribúciou plynu do jednotlivých OM 
určenú v súlade s predošlou vetou odo dňa účinnosti zmeny Rozhodnutia. 

1.2. Cena za služby súvisiace s prepravou 

1.2.1. Cena za služby súvisiace s prepravou pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMSP) a zo sadzby za odobratý 
plyn (SOPP).  

1.2.2. Jednotlivé zložky platné pre príslušné Obdobie OM sú dohodnuté nasledovne: 

Poradové číslo OM 
(OM i) podľa prílohy č.1 

VSP 

[EUR/m3] 
SOPP 

[EUR/kWh] 

OM 1 – OM 13 1,0468 0,00023 

 

1.3. Cena za služby obchodníka 

1.3.1. Cena za služby obchodníka pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMSO) a zo sadzby za odobratý plyn 
(SOPO).  
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1.3.2. Jednotlivé zložky platné pre príslušné Obdobie OM sú dohodnuté nasledovne a vzťahuje sa na ne indexácia 
v zmysle bodu 1.3.3.:   

Poradové číslo OM 
(OM i) podľa prílohy č.1 

FMSO 

[EUR/mesiac] 
2019 -2020 

SOPF 
[EUR/kWh] 

2019 

OM1 1059,16 0,01915 

OM2 142,69 0,01915 

OM3 136,86 0,01915 

OM4 276,05 0,01915 

OM5 1288,71 0,01915 

OM6 1067,44 0,01915 

OM7 651,11 0,01915 

OM8 775,08 0,01915 

OM9 1495,74 0,01915 

OM10 776,23 0,01915 

OM11 2938,35 0,01915 

OM12 324,60 0,01915 

OM13 256,98 0,01915 

 
SOPO je dohodnutá v pevnej výške SOPF podľa tohto bodu.  
 
Hodnotu SOPF v roku 2020 pre jednotlivé OM vypočíta dodávateľ použitím vzorca dohodnutého 
s odberateľom nasledovne: 
 
SOPF = (NCGYA + 0)/1000 (EUR/kWh)  

kde   

NCGYA -   je hodnota NCG Calendar Settlement Price zverejnená v časti All Contracts pre príslušný rok 
pre deň určený odberateľom, pre ktorý sa SOPF stanovuje. Hodnoty NCG Settlement Price sú 
publikované na dennej báze na stránke Powernext (www.powernext.com) v časti Pegas 
Markets/Futures market data.  

 V prípade, že sa umiestnenie príslušnej hodnoty NCG, resp. názov príslušného produktu zmení, 
dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušnú hodnotu zo zodpovedajúceho dostupného 
umiestnenia.  

Postup pri stanovení SOPF: 

a) Odberateľ si zvolí deň, z ktorého bude použitá príslušná hodnota NCGYA pre stanovenie SOPF podľa 
tohto bodu (ďalej len „požadovaný deň“). Svoju požiadavku doručí e-mailom najneskôr do 10:00 hod. 
nasledujúceho dňa po požadovanom dni, najneskôr však 15.12. kalendárneho roka predchádzajúceho 
roku dodávky podľa tejto zmluvy 

Odberateľ môže určiť ako požadovaný deň v zmysle tohto písmena len taký deň, ktorý je burzovým 
dňom pre zemný plyn na Powernext a 

o po ňom bezprostredne nasleduje pracovný deň na Slovensku, alebo  
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o tento deň je posledným pracovným dňom pred dňom víkendu, alebo pred dňom pracovného 
pokoja na Slovensku a požiadavka odberateľa v zmysle tohto písmena bude doručená do 
12:00 hod. požadovaného dňa. 

b) Ak odberateľ nepožiada o stanovenie ceny spôsobom uvedeným v tomto bode, pre stanovenie SOPF 
bude  použitá hodnota NCGYA z 15.12. kalendárneho roka predchádzajúceho roku dodávky podľa tejto 
zmluvy. Ak tento deň pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna na Slovensku 
alebo v Nemecku, použije sa cena z najbližšieho predchádzajúceho pracovného dňa. 

c) Požiadavku na ocenenie odberateľ zašle e-mailom na všetky nasledovné adresy dodávateľa 
a  požiadavku zároveň telefonicky potvrdí na nasledovnom telefónnom čísle dodávateľa.  

Kontaktné údaje zástupcov dodávateľa: 

Zástupca dodávateľa e-mailová adresa telefón 

Juraj Markovič   

Požiadavka zaslaná v súlade s týmto bodom je pre obe zmluvné strany záväzná. 

d) Na základe prijatej požiadavky odberateľa, dodávateľ zašle odberateľovi písomnú Dohodu o stanovení 
ceny na báze NCGYA (ďalej „Dohoda“ - vzor tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy), ktorá bude obsahovať 
hodnotu NCGYA stanovenú podľa tohto bodu, a to v dvoch vyhotoveniach a podpísanú aspoň jedným 
oprávneným zástupcom dodávateľa podľa písm. c) tohto bodu. Odberateľ následne obratom zašle 
Dohodu podpísanú aspoň jedným oprávneným zástupcom podľa písm. e) tohto bodu, čím sa táto 
Dohoda stane neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

e) Zástupcovia odberateľa, ktorí sú oprávnení predkladať požiadavky na ocenenie a súčasne sú osobami 
oprávnenými podpisovať Dohodu podľa tohto bodu:  

Zástupca odberateľa e-mailová adresa telefón 

Ing. Viliam Hubinský, CSc.   

   

   

Výsledná SOPO sa zaokrúhľuje na päť desatinných miest podľa matematických pravidiel pre zaokrúhľovanie.  

 

2. Vyhodnotenie množstiev 

2.1. Dodávateľ má právo vyhodnotiť SZM po skončení každého Vyhodnocovacieho obdobia, a to spôsobom 
a s dôsledkami uvedenými v tomto bode.  

Ak odberateľ za príslušné Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie v plyne menšie ako SZMmin, 
dodávateľ je oprávnený po vykonaní vyhodnotenia zvýšiť cenu za každú kWh odobratej energie počas tohto 
Vyhodnocovacieho obdobia až o výšku určenú nasledovne: 

 
X

XYSOPk
ZC O 

 min    [EUR/kWh] 

kde 

ZC –  maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo energie v plyne v príslušnom 
Vyhodnocovacom období v EUR/kWh,  

k –        koeficient pre potreby použitia sadzby za odobratý plyn SOPOmin pri výpočte ZC a pri výpočte platby 
P podľa tohto bodu, 

X –  skutočne odobraté množstvo energie v plyne za príslušné Vyhodnocovacie obdobie za všetky OM 
v kWh, pričom minimálna hodnota X je 1, 

SOPOmin – najnižšia sadzba za odobratý plyn SOPO  

(i) spomedzi všetkých SOPO dohodnutých pre jednotlivé OM platných pre posledný mesiac 
príslušného Vyhodnocovacieho obdobia, resp. 

(ii) v prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia, spomedzi všetkých 
SOPO platných bezprostredne pred ukončením tejto zmluvy. 
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Y –  hodnota zmluvne dohodnutého množstva v kWh pre potreby výpočtu ZC a platby P.  

Pre príslušné Vyhodnocovacie obdobie, v ktorom je dodávateľ výhradným dodávateľom do jednotlivých OM 
podľa tejto zmluvy, je množstvo „Y“ rovné SZMmin a koeficient „k“ určený vo výške 0,25. 

Dohoda o pravidle pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle tohto bodu vychádza z deklarácie 
odberateľa, že dodávateľ bude výlučným dodávateľom plynu na príslušných OM odberateľa po dobu trvania 
tejto zmluvy. V prípade, ak by počas trvania tejto zmluvy došlo k zmene počtu dodávateľov na ktoromkoľvek 
príslušnom OM, je odberateľ o tejto skutočnosti povinný informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu. 
Pravidlá pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle tohto bodu sa v takom prípade v príslušnom 
Vyhodnocovacom období upravia tak, že dodávateľ použije pre výpočet ZC a platby P množstvo „Y“ rovné 
SZM a koeficient „k“ vo výške 1. 

V prípade, ak odberateľ v príslušnom Vyhodnocovacom období neodoberie žiadnu kWh odobratej energie v 
plyne, t.j. X = 0, je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia vyfakturovať odberateľovi platbu (P) 
vypočítanú nasledovne: 

YSOPkP O  min
[EUR] 

2.2. V prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia má dodávateľ právo vyhodnotiť 
SZM za všetky OM za obdobie všetkých nevyhodnotených Vyhodnocovacích období v zmysle bodu 2.1. ku 
dňu ukončenia zmluvy.  

2.3. V prípade, ak kumulovaný skutočný odber odberateľa počas príslušného Vyhodnocovacieho obdobia 
presiahne SZMmax, dodávateľ je oprávnený oceniť každú kWh odobratú v príslušnom fakturačnom období 
nad SZMmax, 1,5-násobkom sadzby SOPOmax, kde 

SOPOmax – najvyššia sadzba za odobratý plyn SOPO spomedzi všetkých SOPO dohodnutých pre príslušné 
OM platných v čase, keď odberateľ odoberal množstvo energie presahujúce SZMmax dohodnuté 
pre dané Vyhodnocovacie obdobie. 

2.4. Ak odberateľ v ktoromkoľvek Dni na ktoromkoľvek OM odoberie množstvo plynu presahujúce DMM uvedené 
pre príslušné OM v zmluve, odberateľ zaplatí dodávateľovi za určený počet prekročení DMM v danom 
mesiaci za objem prekročenia na výstupnom bode nad príslušný limit sadzbu v zmysle platného 
Rozhodnutia, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby mal pre toto obdobie uzavretú samostatnú zmluvu 
o distribúcii plynu do príslušného OM.  

Ak počas daného mesiaca v ktoromkoľvek Dni odberateľ odobral množstvo plynu presahujúce DMM  
uvedené v zmluve na jednom alebo viacerých OM a súčasne v tomto Dni došlo voči dodávateľovi k 
uplatneniu poplatku za prekročenie dennej distribučnej kapacity na vstupnom bode v zmysle platného 
Rozhodnutia, odberateľ popri poplatku uvedenom v prvej vete tohto bodu zaplatí pre tento Deň za objem 
prekročenia DMM nad príslušný limit na každom príslušnom OM aj poplatok za prekročenie dennej 
distribučnej kapacity na vstupnom bode v sadzbe určenej v zmysle platného Rozhodnutia. V prípade, ak je 
ročná sadzba za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete v Rozhodnutí určená v inej jednotke, ako je 
jednotka dohodnutého DMM, pre potreby jej prepočtu z €/kWh na €/m3, prípadne naopak, sa použije hodnota 
spaľovacieho tepla objemového určená v Rozhodnutí. V prípade, ak by v Rozhodnutí hodnota spaľovacieho 
tepla objemového nebola určená, na prepočet sadzby bude použitá hodnota vypočítaná ako aritmetický 
priemer denných hodnôt spaľovacieho tepla objemového zverejnených PDS na svojom webovom sídle, a to 
za obdobie kalendárneho roka predchádzajúceho 1.dňu príslušného fakturačného obdobia podľa tejto 
zmluvy. Výsledná sadzba sa zaokrúhli na 5 desatinných miest podľa matematických pravidiel pre  
zaokrúhľovanie. Ak dôjde k prekročeniu dennej distribučnej kapacity z dôvodu zmeny letného času na 
stredoeurópsky čas, dodávateľ pri vyhodnotení prekročenia zohľadní, že Deň trvá v tomto prípade 25 hodín. 

Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že uplatnenie sadzieb a poplatkov podľa tohto bodu sa 
nepovažuje za uplatnenie sankcie, ale za uplatnenie poplatku za dodávku plynu nad zmluvne dohodnuté 
DMM. 

3. Uplatnenie zložiek cien 

3.1. Dodávateľ má právo uplatniť sadzbu FMSD, FMSP a sadzbu FMSO pre jednotlivé OM počas príslušného 
Obdobia OM, a to za každý kalendárny mesiac. V prípade, ak je dohodnuté kratšie fakturačné obdobie ako 
kalendárny mesiac, uplatňuje sa alikvotný podiel FMSD, FMSP a FMSO pripadajúci na toto obdobie pri 
rovnomernom rozpočítaní FMSD, FMSP a FMSO na jednotlivé dni mesiaca. V prípade ukončenia, resp. 
začatia odberu v priebehu mesiaca sa FMSD, FMSP a FMSO za daný mesiac fakturuje vo výške stanovenej 
v bodoch 1.1.3., 1.2.2. a 1.3.2. tejto prílohy. V prípade predčasného ukončenia odberu na príslušnom OM, 
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resp. v prípade predčasného ukončenia zmluvy má dodávateľ právo dofakturovať platbu za FMSD, FMSP 
a FMSO pre každé príslušné OM za obdobie do konca Obdobia OM. 

3.2. Dodávateľ má právo uplatniť sadzbu VSD pre jednotlivé OM počas príslušného Obdobia OM. Ročná platba 
vzťahujúca sa k VSD sa vypočíta ako súčin DMM dohodnutého pre jednotlivé OM v prílohe č. 1 tejto zmluvy 
a príslušnej hodnoty výkonovej sadzby. Mesačná platba vzťahujúca sa k VSD sa vypočíta ako 1/12 ročnej 
platby vzťahujúcej sa k príslušnej hodnote výkonovej sadzby.  

V prípade, ak je dohodnuté kratšie fakturačné obdobie ako kalendárny mesiac, uplatňuje sa alikvotný podiel 
mesačnej platby vzťahujúcej sa k VSD pripadajúci na toto obdobie pri rovnomernom rozpočítaní mesačnej 
platby vzťahujúcej sa k VSD na jednotlivé dni mesiaca.  

V prípade ukončenia, resp. začatia odberu v priebehu mesiaca sa VSD za daný mesiac fakturuje vo výške 
mesačnej platby vzťahujúcej sa k VSD.  

V prípade predčasného ukončenia odberu na príslušnom OM, resp. v prípade predčasného ukončenia 
zmluvy má dodávateľ právo dofakturovať platbu za VSD pre každé príslušné OM až do výšky neuhradenej 
časti ročnej platby vzťahujúcej sa k VSD do konca Obdobia OM. 

3.3. Platby za odobraté množstvo energie v plyne sa pre príslušné OM vypočítajú ako súčiny skutočne 
odobratého množstva energie v plyne počas príslušného fakturačného obdobia a hodnôt SOPD, SOPP 
a SOPO platných pre príslušný kalendárny mesiac. 

4. Zmena množstiev existujúcich OM, pripojenie nového OM k zmluve 

V prípade akejkoľvek zmeny zmluvy súvisiacej so zmenou zmluvných množstiev existujúcich OM alebo 
pripojením nových OM si odberateľ s dodávateľom dohodne spôsob ocenenia pre príslušné OM ako aj 
spôsob vyhodnotenia množstiev. 


