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Cenník  

LAMA energy a.s. – organizačná zložka 

za dodávku plynu pre odberateľov v kategórii Maloodber 

(firmy a organizácie) platný od  1. 1. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMA energy a.s. – organizačná zložka 



 
 
 

2/4 

 

1. Cena pozostáva z dvoch častí: 

 zo stálej mesačnej platby za jedno odberné miesto (euro/mesiac), 

 z ceny za odobratý plyn (euro/kWh). 

 

2. 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“).  

 

3. 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. 

 

4.  Druhy taríf 

 

Pre účely ocenenia odberu plynu odberateľov plynu kategórie Maloodber sa uplatňujú nasledovné druhy taríf: 

 

druh tarify M1 -  je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 do 2 110 kWh (približne od 0 do 200 m
3
 vrátane), 

 

druh tarify M2 - je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 2 110 kWh do 17 935 kWh (približne od 200 do 1 

700 m
3 

vrátane), 

 

druh tarify M3 - je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 17 935 kWh do 68 575 kWh (približne od 1 700 do 

6 500 m
3
 vrátane), 

 

druh tarify M4  -  je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov je nad 68 575 kWh do 633 000 kWh (približne od 6 500 do 60 000 

m
3
). 

 

5. Stála mesačná platba za OM bude fakturovaná za každý mesiac fakturačného obdobia, a to aj v prípade 

obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu do OM odberateľa, o ktoré dodávateľ požiadal 

prevádzkovateľa distribučnej siete z dôvodu omeškania odberateľa so zaplatením svojich záväzkov 

spojených s dodávkou plynu od dodávateľa. Ak zmluva o dodávke plynu netrvá počas celého kalendárneho 

mesiaca, za neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturuje platba za každý začatý deň nasledovne – 

stála mesačná platba sa vydelí počtom dní príslušného mesiaca a vynásobí počtom dní trvania zmluvy v 

danom mesiaci. 
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6. Sadzba za odobratý plyn sa odberateľovi plynu fakturuje za jednotku dodaného  množstva energie v plyne. 

 

7. Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré dodávateľ vystavuje vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu, t. j. 

obdobie, za ktoré vykonáva vyúčtovanie odberu plynu. Fakturačné obdobie sa nemusí zhodovať 

s odpočtovým obdobím a môže pozostávať z viacerých odpočtových období. Vyúčtovaciu faktúru vystaví 

dodávateľ najmenej jedenkrát ročne. 

 

8. Ak je dodávka plynu zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero nadväzujúcich distribučných 

sietí, dodávateľ má od odberateľa plynu okrem cien uvedených v tomto cenníku právo aj na úhradu nákladov 

spojených s distribúciou plynu do OM odberateľa cez všetky takéto nadväzujúce distribučné siete (t.j. okrem 

nákladov spojených s distribúciou plynu cez distribučnú sieť SPP – distribúcia a.s.). Tieto náklady sú určené 

na základe cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu schválených Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví pre prevádzkovateľov nadväzujúcich distribučných sietí, resp. na základe ich príslušných 

cenníkov. 

 

9. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi spolu s cenou za dodávku plynu aj ďalšie s predmetom zmluvy 

súvisiace platby ak svojím odberom alebo iným konaním, resp. nekonaním spôsobil vznik skutočnosti 

a potrebu uskutočnenia ďalších úkonom (služieb) zo strany dodávateľa alebo prevádzkovateľa distribučnej 

siete (ďalej len „PDS“), na ktorého distribučnú sieť je jeho odberné miesto pripojené, a tieto sú spoplatňované 

podľa príslušného cenníka, resp. prevádzkového poriadku alebo vznikne dodávateľovi plynu povinnosť 

takého platby uhrádzať voči PDS.   

 

10. V prípade, že odberateľ plynu v jednotlivom odbernom mieste so zmluvne dohodnutým druhom tarify M3 

odoberie počas roku 2013 alebo počas obdobia dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov plyn 

v objeme presahujúcom hranicu 7 475 m
3
 (6 500 m

3
 so zohľadnením 15% tolerancie), má povinnosť zaplatiť 

dodávateľovi plynu platbu vypočítanú ako rozdiel medzi fixnou sadzbou za rok pre tarifnú skupinu 

zodpovedajúcu zaradeniu podľa ročného skutočne odobratého množstva plynu (v m
3
) v príslušnom 

odbernom mieste odberateľa plynu v zmysle platného 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 len 

„Rozhodnutie ÚRSO“) a fixnou sadzbou za rok pre tarifnú skupinu M3 v zmysle platného Rozhodnutia 

ÚRSO. Dodávateľ plynu vyfakturuje odberateľovi plynu platbu podľa predchádzajúcej vety po ukončení roka 

2013. Dodávateľ plynu uplatní odberateľovi plynu platbu podľa tohto bodu iba v prípade, že táto bude zo 

strany PDS za príslušné odberné miesto uplatnená voči dodávateľovi plynu. Odberateľovi plynu bude 

uplatnená platba podľa tohto bodu len jedenkrát za dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, 

resp. pri ukončení zmluvného vzťahu. Táto platba nemá charakter zmluvnej pokuty. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4/4 

Cenník spoločnosti LAMA energy a.s. – organizačná zložka za dodávku plynu 
pre odberné miesta odberateľov plynu Maloodber platný od  1. 1. 2013 

Jednotlivé zložky ceny za služby obchodníka sú určené nasledovne: 

Tarifa 

Fixná mesačná sadzba 

(€/mesiac) 

Sadzba za odobratý plyn 

(€/kWh) 

FMSO SOPO 

M1 (0 - 2,11MWh) 1,11 0,0349 

M2 (2,11 - 17,935 MWh) 1,21 0,0342 

M3 (17,935 - 68,575 MWh) 1,58 0,0340 

M4 (68,575 - do 633 MWh) 2,06 0,0340 

 

Ceny za služby súvisiace s distribúciou a prepravou na základe rozhodnutia Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví: 

 
Distribúcia Preprava 

Tarifa 

Fixná mesačná 

sadzba (€/mesiac) 

Sadzba za odobratý 

plyn (€/kWh) 

Sadzba za 

odobratý plyn 

(€/kWh) 

FMSD SOPD SOPP 

M1 (0 - 2,11MWh) 1,75 0,0241 0,0011 

M2 (2,11 - 17,935 MWh) 4,14 0,0108 0,0011 

M3 (17,935 - 68,575 MWh) 6,35 0,0093 0,0011 

M4 (68,575 - do 633 MWh) 27,9 0,0079 0,0011 

 

Celková cena za dodávku plynu 

Tarifa 

Fixná mesačná sadzba 

(€/mesiac) 

Sadzba za odobratý plyn 

(€/kWh) 

FMSO+FMSD SOPO+SOPD+SOPP 

M1 (0 - 2,11MWh) 2,86 0,0601 

M2 (2,11 - 17,935 MWh) 5,35 0,0461 

M3 (17,935 - 68,575 MWh) 7,93 0,0444 

M4 (68,575 - do 633 MWh) 29,96 0,0430 

 

V sadzbách taríf nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebná daň ani iná aplikovateľná daň. K cene sa 

následne pri fakturácii pripočítajú príslušné dane v súlade s legislatívou platnou v čase dodávky zemného plynu. 

Vysvetlivky: 

FMSO - fixná mesačná sadzba obchodníka 

FMSD - fixná mesačná sadzba distribúcie  

SOPO - sadzba za odber plynu obchodníka 

SOPD - sadzba za odber plynu distribúcie 

SOPP - sadzba za odber plynu prepravy   


