CENNÍK ZEMNÉHO PLYNU
platný od 1. 1. 2019 do 31.12.2019
Cena uvedená v tomto cenníku platí pre odberné miesta pripojené do miestnej distribučnej siete plynu GEON, a.s. (ďalej
„Dodávateľ“).
Cena podľa tohto cenníka sa uplatňuje pre každé samostatné odberné miesto odberateľa plynu mimo domácnosti,
ktorého celkový odber je väčší ako 100 000 kWh za predchádzajúcich 12 mesiacov.
Cena je stanovená ako zložená cena, ktorá sa skladá:
z fixnej mesačnej sadzby (euro/mesiac),
zo sadzby za odobratý plynu (euro/kWh).

Položka ceny

MDS KOLIBA

MDS SLANEC

MDS CASSOVAR

Dodávka

0,02654 €/kWh

0,02654 €/kWh

0,02654 €/kWh

Preprava

0,0008 €/kWh

0,0008 €/kWh

0,0008 €/kWh

0,012909 €/kWh

0,014032 €/kWh

0,013162 €/kWh

0,00132 €/kWh

0,00132 €/kWh

0,00132 €/kWh

0,041569 €/kWh

0,0426918 €/kWh

0,0418218 €/kWh

Distribúcia
Spotrebná daň z plynu
Spolu cena plynu
Priemerné spalné teplo
Priemerná cena plynu

10,76 kWh/m3
0,447286 €/m3

Fixná mesačná platba – služba obchodníka*
Platba za odberné miesto - dodávka

10,76 kWh/m3
0,459364 €/m3

10,76 kWh/m3
0,450003 €/m3

50 €/mesiac

*ak nie je v zmluve dohodnuté inak

Fixná mesačná sadzba sa uplatňuje v mesiacoch, v ktorých je zmluva k odberu plynu účinná. Dodávateľ plynu uplatňuje
fixnú mesačnú sadzbu odo dňa vykonania pripojenia odberného plynového zariadenia do distribučnej siete. Fixná
mesačná sadzba sa fakturuje za každý mesiac príslušného fakturačného obdobia, pričom pre neucelené časti
kalendárnych mesiacov sa fakturuje za každý začatý deň dodávky tak, že fixná mesačná sadzba sa vydelí počtom dní v
danom kalendárnom mesiaci a vynásobí počtom dní, počas ktorých bola zmluva, k odberu plynu, účinná.
Sadzba za odobratý plyn sa odberateľovi plynu fakturuje za obchodnú jednotku dodaného množstva energie v plyne.
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.
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, a to podľa platného Cenníka externých služieb a výkonov, vydaného
dodávateľom plynu a zverejneného na webovom sídle dodávateľa plynu.
Ceny uvedené v tomto cenníku sú bez dane z pridanej hodnoty.
Ceny nadobúdajú platnosť od 1.1.2019.
Schválil: Ing. Roman Jurika
Predseda predstavenstva, v.r.
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