
                            
  
 

 
Cenník zemného plynu – Maloodber FIX 

 
Platný od 1.2.2020 

 
 

 
Tento cenník je určený pre odberateľov s ročnou spotrebou do 641 00 kWh (približne 60 000 m3), ktorí nie sú 
Malými podnikmi v zmysle § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov. Prehľad druhov taríf:  
 
 

M1 Odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí 
od 0 kWh do 2 138 kWh (približne od 0 m3 do 200 m3) 

M2 Odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí 
od 2 138  kWh do 18 173 kWh (približne od 200 m3 do 1 700 m3) 

M3 Odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí 
od 18 173 kWh do 42 760 kWh (približne od 1 700 m3 do 4 000 m3) 

M4 Odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí 
od 42 760 kWh do 69 485 kWh (približne od 4 000 m3 do 6 500 m3) 

M5 Odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí 
od 69 485 kWh do 85 000 kWh (približne od 6 500 m3 do 7 951 m3) 

M6 Odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí 
od 85 000 kWh do 100 000 kWh (približne od 7 951 m3 do 9 355 m3) 

M7 Odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí 
od 100 000 kWh do 300 000 kWh (približne od 9 355 m3 do 28 064  m3) 

M8 Odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí 
od 300 kWh do 641 400 kWh (približne od 28 064 m3 do 60 000 m3) 

 
 
 
 
 

Odberová 
skupina 

Fixná mesačná 
platba za 1 

odberné miesto 

Uskladnenie, 
cena za 1 kWh 

Preprava, 
cena za  1 

kWh 

Distribúcia, fixná 
mesačná platba za 1 

odberné miesto 

Distribúcia , 
variabilná časť v 
EUR za 1 kWh  

M1 1,11 0,0025 0,0024 1,78 0,0217 
M2 1,21 0,0025 0,0024 4,76 0,0095 

M3 1,58 0,0025 0,0024 7,64 0,0092 

M4 1,58 0,0025 0,0024 12,36 0,0077 

M5 2,06 0,0025 0,0024 41,45 0,007 

M6 2,06 0,0025 0,0024 50,78 0,0069 

M7 2,06 0,0025 0,0024 126,67 0,0032 

M8 2,06 0,0025 0,0024 283,33 0,0028 
*Uvedené ceny neobsahujú DPH a budú účtované v zmysle platných právnych predpisov v čase dodávky 
zemného plynu.  
  


