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Cenník regulovanej dodávky plynu 2013
 pre odberateľov plynu kategórie malý podnik

platný od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Ceny v tomto cenníku sú určené pre regulovanú činnosť dodávka plynu pre „malé podniky“, ktorú vykonáva spoločnosť Stredoslo-
venská energetika, a. s. (ďalej len SSE), ako dodávateľ plynu.

Štruktúra taríf dodávky plynu

Podľa Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) č. 0056/2013/P zo dňa 17. 12. 2012 sa pre účely ocene-
nia odberu plynu odberateľov plynu kategórie malý podnik uplatňujú nasledovné tarify:

druh tarify uplatnenie tarif

M1 Je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí 
od 0 do 2 110 kWh vrátane (približne od 0 do 200 m3 vrátane) 

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)

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)

M4 Je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 
68 575 kWh  (približne nad 6 500 m3)

Cenník regulovanej dodávky plynu  2013 pre malé podniky

Cenník regulovanej dodávky plynu pre malé podniky je v súlade s rozhodnutím ÚRSO č. 0056/2013/P určený pre odberné miesta 
malého podniku so súhrnnou spotrebou plynu v roku 2011 najviac 100 000 kWh, ktorému dodáva plyn dodávateľ plynu na zákla-
de zmluvy o združenej dodávke plynu, a ktorého odberné miesto je pripojené do distribučnej siete príslušného prevádzkovateľa 
distribučnej siete, a do ktorého bol dodávaný plyn počas celého roka 2011. 

druh tarify
Fixná mesačná sadzba (€/mesiac) Sadzba za odobratý plyn (€/kWh)

bez dpH s dpH bez dpH s dpH

M1 2,85 3,42 0,0582 0,0698

M2 5,34 6,41 0,0448 0,0538

M3 7,85 9,42 0,0436 0,0523

M4 29,90 35,88 0,0422 0,0506

         
Ceny za dodávku plynu nezahŕňajú spotrebnú daň.               


