VEMEX ENERGO s.r.o., Moyzesova 5, 811 05 Bratislava

Váš spoľahlivý dodávateľ plynu

CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie
MALOODBER - firmy a organizácie
vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0089/2017/P z 25.01.2017, ktorým sa mení rozhodnutie
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0020/2017/P z 31. októbra 2016 pre regulovaný subjekt SPP - distribúcia, a.s.
platný od 1. januára 2017 (okrem Malých podnikov a Domácností)
GARANCIA CENY KOMODITY počas ročnej účinnosti zmluvy – fixná cena
Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenníka je odberateľom kategórie MALOODBER fyzická osoba alebo právnická osoba
(okrem odberateľov zaradených do kategórie domácnosť a Malých podnikov) s požadovaným ročným odberom plynu na odbernom
mieste do 641 400 kWh (približne do 60 tis. m3) vrátane, ktorá odoberá plyn na základe zmluvy o dodávke plynu (ďalej len
„zmluva“). Odberateľom kategórie MALOODBER sú aj odberatelia, ktorí majú so spoločnosťou VEMEX ENERGO s.r.o. uzatvorenú
zmluvu o dodávke plynu pre odberateľov kategórie MALOODBER.
Tento cenník za dodávku plynu, ako aj všeobecné obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre odberateľov kategórie
MALOODBER, sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Tieto dokumenty, vydávané dodávateľom plynu a platné v čase dodávky, sú
zverejnené na webovom sídle dodávateľa www.vemexenergo.sk.
Ceny, uvedené v tomto cenníku, platia pre všetkých odberateľov plynu uvedených v prvom odseku tohto cenníka, osobitne pre
každé odberné miesto, do ktorého dodáva plyn VEMEX ENERGO s.r.o. (ďalej len „dodávateľ plynu“) na území Slovenskej republiky.
Odpočtové obdobie je obdobie od vykonania jedného odpočtu odberu plynu po nasledujúci odpočet. Odpočet odberu plynu
vykonáva Prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej „PDS“) minimálne v intervaloch stanovených v prevádzkovom poriadku
prevádzkovateľa distribučnej siete.
Fakturačné obdobie je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu plynu. Fakturačné obdobie sa nemusí zhodovať s
odpočtovým obdobím a môže pozostávať z viacerých odpočtových období. Vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ plynu
najmenej jedenkrát ročne.
Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo plynu zodpovedajúce 1 kWh tepelnej
energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením. Základom pre účtovanie dodávky plynu je dodané množstvo energie v plyne, ktoré sa
vypočíta ako súčin objemu plynu vyjadreného v m3 pri teplote 15°C, absolútnom tlaku 101,325 kPa, relatívnej vlhkosti φ = 0 (tzv.
suchý plyn) a priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového v kWh/m3 podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a
podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového.

Pre účely ocenenia odberu plynu odberateľom plynu v zmysle tohto cenníka sa uplatňujú nasledovné druhy taríf:
Garancia 1

- je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je
v rozpätí od 0 vrátane do 2 138 kWh vrátane (približne od 0 vrátane do 200 m3 vrátane),

Garancia 2

- je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v
rozpätí nad 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane (približne nad 200 do 1 700 m3 vrátane),

Garancia 3

- je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je
v rozpätí nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane (približne nad 1 700 do 4 000 m3 vrátane).

Garancia 4

- je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je
v rozpätí nad 42 760 kWh do 69 485 kWh vrátane (približne nad 4 000 do 6 500 m3 vrátane).

Garancia 5

- je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v
rozpätí nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane (približne nad 6 500 do 7 951 m3 vrátane).

Garancia 6

- je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v
rozpätí nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane (približne nad 7 951 do 9 355 m3 vrátane).

Garancia 7

- je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je
v rozpätí nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane (približne nad 9 355 do 28 064 m3 vrátane).

Garancia 8

- je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je
v rozpätí nad 300 000 kWh do 641 400 kWh vrátane (približne nad 28 064 do 60 000 m3 vrátane).

Štruktúra ceny
Cena v zmysle tohto cenníka sa uplatňuje pre každé samostatné odberné miesto odberateľa plynu. Celková cena pozostáva zo súčtu
ceny za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou a ceny za služby súvisiace s prepravou.
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Cena za služby obchodníka
Tabuľka č.1

Označenie druhu tarify

Fixná mesačná sadzba
(EUR/mesiac)
Garancia 1
1,00
Garancia 2
1,20
Garancia 3
1,50
1,50
Garancia 4
Garancia 5
2,00
Garancia 6
2,00
Garancia 7
2,00
Garancia 8
2,00
Kalkulovaná cena neobsahuje žiadnu daň.

Sadzba za odobratý plyn
(EUR/kWh)
0,0365
0,0360
0,0355
0,0350
0,0345
0,0340
0,0335
0,0330

Cena za služby súvisiace s distribúciou a prepravou
Cena za služby súvisiace s distribúciou pre príslušné odberné miesto je určená v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví, 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 pre účely tohto článku len „Rozhodnutie ÚRSO“).
Tabuľka č.2

Označenie druhu tarify

Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)

Garancia 1
Garancia 2
Garancia 3
Garancia 4
Garancia 5
Garancia 6
Garancia 7
Garancia 8
Kalkulovaná cena neobsahuje žiadnu daň.

1,78
4,76
7,64
12,36
41,45
50,78
126,67
283,33

Sadzba za odobratý plyn
(EUR/kWh)
0,0217
0,0095
0,0092
0,0077
0,0070
0,0069
0,0032
0,0028

Sadzba za odobratý plyn
(EUR/kWh)
0,0018
0,0018
0,0018
0,0018
0,0018
0,0018
0,0018
0,0018

ZHRNUTIE - celková cena za dodávku plynu pre odberateľov VEMEX ENERGO
Tabuľka č.3

Označenie druhu tarify
Garancia 1
Garancia 2
Garancia 3
Garancia 4
Garancia 5
Garancia 6
Garancia 7
Garancia 8

Maximálna výška fixnej mesačnej sadzby
EUR/mesiac
EUR/mesiac vrátane
bez DPH
DPH
2,78
3,34
5,96
7,15
9,14
10,97
13,86
16,63
43,45
52,14
52,78
63,34
128,67
154,40
285,33
342,40

Maximálna výška sadzby za odobratý plyn
EUR/kWh
EUR/kWh vrátane DPH
bez DPH
0,0600
0,0720
0,0473
0,0568
0,0465
0,0558
0,0445
0,0534
0,0433
0,0520
0,0427
0,0512
0,0385
0,0462
0,0376
0,0451

Dodávateľ plynu je oprávnený účtovať odberateľovi plynu cenu za ďalšie služby a výkony súvisiace s dodávkou plynu, ktoré nie sú
zahrnuté v cene za dodávku plynu, a ktoré si odberateľ plynu objednal, alebo ich svojim konaním, nekonaním alebo omeškaním voči
dodávateľovi plynu, resp. voľbou druhu tarify nezodpovedajúcemu množstvu ním odobraného plynu vyvolal, a to podľa platného
Cenníka externých služieb a výkonov vydaného dodávateľom plynu a zverejneného na webovom sídle: www.vemexenergo.sk
V prípade krátkodobej zmluvy, t.j. zmluvy uzatvorenej na kratšie ako 12 mesačné obdobie, si dodávateľ dohodne s odberateľom
priamo v zmluve výšku jednotlivých zložiek celkovej ceny za dodávku plynu (ceny za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s
distribúciou a ceny za služby súvisiace s prepravou).

Dane
V sadzbách taríf uvedených v tabuľkách č.1 a č.2 tohto cenníka nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebná daň ani iná
aplikovateľná daň. Pri fakturácii dodávateľ k celkovej fakturovanej sume pripočíta spotrebnú daň, prípadne inú aplikovateľnú daň a
DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2017.
V Bratislave, dňa 26.01.2017

