CENNÍK
za dodávku zemného plynu zraniteľným odberateľom
platný od 1. 1. 2021.

Prehľad taríf
Tarifa Odber plynu za posledných 12 kalendárnych mesiacov
1

od 0 do 2 138 kWh (od 0 m3 do 200 m3 vrátane)

2

nad 2 138 kWh do 18 173 kWh (nad 200 m3 do 1 700 m3 vrátane)

3

nad 18 173 kWh do 42 760 kWh (nad 1 700 m3 do 4 000 m3 vrátane)

4

nad 42 760 do 69 485 kWh (nad 4 000 m3 do 6 500 m3 vrátane)

5

nad 69 485 do 85 000 kWh (nad 6 500 m3 do 7 951 m3 vrátane)

6

nad 85 000 kWh do 100 000 kWh (nad 7 951 m3 do 9 355 m3 vrátane)
Cena za dodávku plynu GEON, a.s.

Tarifa

€/mesiac

€/kWh

1

0,30

0,0186

2

0,50

0,0183

3

0,90

0,0180

4

1,00

0,0169

5

1,00

0,0160

Podmienky uplatňovania cien za dodávku plynu malému podniku:
Cena za dodávku plynu sa prizná odberateľovi plynu v domácnosti a podniku ktorého spotreba plynu v roku 2015 na odbernom
mieste bola najviac 100 000 kWh. V prípade, že odberateľ neodoberal plyn celý rok 2015, cena podľa tohto rozhodnutia mu
nebude priznaná.
Cena za dodávku plynu pozostáva z dvoch častí:
a) z fixnej mesačnej sadzby za jedno odberné miesto (euro/mesiac),
b) zo sadzby za odobratý plyn (euro/kWh).
K cene za dodávku sa pripočíta podľa príslušného cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cena za prístup
do distribučnej siete a distribúciu plynu.
Odberným miestom je miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom. V prípade pochybností určí odberné miesto
prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorého siete je odberné miesto odberateľa plynu pripojené (ďalej len „OM“).
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 a 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.
Tento cenník podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenového rozhodnutia
č. 0034/2021/P na rok regulačného obdobia, ktorým je rok 2021, platí na celé regulačné obdobie do 2021, ak úrad neschváli
zmenu cenového rozhodnutia.
Schválil: Ing. Roman Jurika
Predseda predstavenstva, v.r.
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