
V zmysle zákona č. 251/2012 o energetike v znení neskorších predpisov a Pravidiel trhu s plynom 
informujeme odberateľov pripojených do distribučnej siete spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. 
o skladbe regulovanej ceny zemného plynu na rok 2016 : 
 
Cena zemného plynu pre koncových odberateľov zemného plynu pripojených do distribučnej siete spoločnosti Železiarne 
Podbrezová a.s. sa skladá : 
 
1. z ceny za dodávku zemného plynu 
• pre odberateľov plynu v domácnosti a pre malé podniky je táto cena regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových 

odvetví (do distribučnej siete Železiarní Podbrezová a.s. nie sú takýto odberatelia pripojení) 
• pre ostatných odberateľov plynu je táto cena stanovená dohodou určenej v Zmluve o združenej dodávke plynu. 

 
2. z ceny za distribúciu plynu distribučnou sieťou spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. 
Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0018/2014/P zo dňa 03. 09. 2013 je cena za prístup do 
distribučnej siete a distribúciu plynu stanovená vo výške 0,0168 EUR/m3 , t.j. 1,5849 EUR/MWh. 
 
Cena za dodávku zemného plynu na vstupe do distribučnej siete spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. zahŕňa regulované 
poplatky za prepravu plynu spoločnosťou Eustream, a.s. a za distribúciu plynu spoločnosťou SPP-Distribúcia, a.s. Tieto 
cenu sú na základe rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nasledovné : 
 

• Údaje o cene za prepravu plynu spoločnosti Eustream, a.s. 
Tarify pre vstupné / výstupné body prepravnej siete : 

Tarifná skupina 
(objednaná denná 

kapacita) 

Východisková sadzba tarify (EUR/(MWh/d)/y) 
 

Vstup Pen Výstup Pex 
Lanžhot Baumgarten Veľké 

Kapušany 
Veľké  
Zlievce 

Domáci bod Domáci 
bod 

Ten1 (do 18 200 MWh) 104,1 80,42 162,62 107,22 15,34 82,93 
Ten2 (nad 18 200 MWh vrátane do 

416 000 MWh) 
105,73 81,68 165,16 108,9 15,58 84,23 

Ten3 (nad  416 000 MWh vrátane do 
1 372 800 MWh) 

74,47 57,53 116,33 76,71 10,98 59,33 

Ten1 (nad 1 372 800 MWh) 54,81 42,34 85,62 56,46 8,08 43,67 
Ďalšie informácie o cene za prepravu plynu sa nachádzajú v rozhodnutí ÚRSO č. 0103/2014/P zo dňa 23.06.2014 
a rozhodnutia 0016/2015/P zo dňa 1.10.2015. 
 

• Údaje o cene za distribúciu plynu spoločnosti SPP-Distribúcia, a.s. 
Vstupný bod Ročná sadzba za denné maximum na vstupnom bode 

Domáci bod, zásobník prevádzkovateľa zásobníka, 
odovzdávacie miesto z ťažobnej siete 1,3100 EUR/m3/deň) 

 
Tarifná skupina Fixná sadzba 

za rok  
Ročná sadzba za denné 

maximum na odbernom mieste 
do 1,2 mil.m3/deň vrátane 

Variabilná 
sadzba 
 za 1 m3 

  (EUR/rok) (EUR/m3/deň) (EUR/m3) 
M/Da do 2110kWh 21,00  0,2400 
M/Db nad 2110kWh do 17935kWh vrátane 49,66  0,1000 
M/Dc nad 17935kWh do 68575kWh vrátane 76,18  0,0840 
M/Dd nad 68575kWh do 633000kWh vrátane 364,30  0,0767 

S nad 633000kWh do 4220000kWh vrátane 600,67 4,0702 0,0355 
Va nad 4220MWh do 12500MWh vrátane 1 008,95 4,0100 0,0271 
Vb nad 12500MWh do 15900MWh vrátane 1 008,95 3,9400 0,0267 
Vc nad 15900MWh do 21100MWh vrátane 1 008,95 3,9350 0,0264 
Vd nad 21100MWh do 28500MWh vrátane 45 145,26 3,8980 0,0047 
Ve nad 28500MWh do 126500MWh vrátane 45 145,26 3,8700 0,0046 
Vf nad 126500MWh do 158250MWh vrátane 45 145,26 3,8620 0,0046 
Vg nad 158250MWh do 263750MWh vrátane 69 188,07 3,7000 0,0046 
Vh nad 263750MWh do 3165000MWh vrátane 222 134,28 3,2500 0,0023 
Vi nad 3165000MWh 776 326,20 2,900 0,0019 

Ďalšie informácie o cene za distribúciu plynu sa nachádzajú v rozhodnutí ÚRSO č. 0002/2016/P zo dňa 30.10.2015. 
Uvedené ceny sú bez DPH. 


	Fixná sadzba za rok 

