
Informácia o novej štruktúre taríf za prístup do distribučnej siete 
a distribúciu plynu od 1. januára 2017

V nadväznosti na prijatie vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve, dôjde s účinnosťou od 1. januára 2017 k nasledovnej 
úprave členenia taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, spočívajúcej v nižšie 
uvedenom rozšírení počtu taríf a v úprave ich hraníc:

ZRANITEĽNÍ ODBERATELIA (DOMÁCNOSŤ A MALÉ PODNIKY) §15 ODS. 3 VYHLÁŠKY:
• Tarifná skupina 1 (Druh tarify D1/M1), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného 

miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu do 2 138 kWh vrátane (približne 
do 200 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 2 (Druh tarify D2/M2), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného 
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane 
(približne nad 200 m³ do 1 700 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 3 (Druh tarify D3/M3), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného 
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane 
(približne nad 1 700 m³ do 4 000 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 4 (Druh tarify D4/M4), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného 
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 42 760 kWh do 69 485 kWh vrátane 
(približne nad 4 000 m³ do 6 500 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 5 (Druh tarify D5/M5), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného 
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane 
(približne nad 6 500 m³ do 7 951 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 6 (Druh tarify D6/M6), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného 
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane 
(približne nad 7 951 m³ do 9 355 m³ vrátane),

§9 ODS. 3 VYHLÁŠKY:
• Tarifná skupina 7, ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 

dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane (približne 
nad 9 355 m³ do 28 064 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 8, ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 300 000 kWh do 641 400 kWh vrátane (približne 
nad 28 064 m³ do 60 000 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 9, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 641 400 kWh do 2 000 000 kWh vrátane (približne 
nad 60 000 m³ do 187 091 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 10, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 000 000 kWh do 4 000 000kWh vrátane (približne 
nad 187 091 m³ do 374 181 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 11, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 000 000 kWh do 8 000 000 kWh vrátane (približne 
nad 374 181 m³ do 748 363 m³ vrátane),



• Tarifná skupina 12, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 8 000 000 kWh do 14 000 000 kWh vrátane (približne 
nad 748 363 m³ do 1 309 635 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 13, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 14 000 000 kWh do 22 000 000 kWh vrátane (približne 
nad 1 309 635 m³ do 2 057 998 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 14, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 22 000 000 kWh do 50 000 000 kWh vrátane (približne 
nad 2 057 998 m³ do 4 677 268 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 15, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 50 000 000 kWh do 100 000 000 kWh vrátane (približne 
nad 4 677 268 m³ do 9 354 537 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 16, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 000 kWh do 250 000 000 kWh vrátane (približne 
nad 9 354 537 m³ do 23 386 342 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 17, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 250 000 000 kWh do 1 000 000 000 kWh vrátane 
(približne nad 23 386 342 m³ do 93 545 370 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 18, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 1 000 000 000 kWh do 1 600 000 000 kWh vrátane 
(približne nad 93 545 370 m³ do 149 672 591 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 19, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 1 600 000 000 kWh do 2 100 000 000 kWh vrátane 
(približne nad 149 672 591 m³ do 196 445 276 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 20, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 100 000 000 kWh do 2 700 000 000 kWh vrátane 
(približne nad 196 445 276 m³ do 252 572 498 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 21, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 700 000 000 kWh do 3 200 000 000 kWh vrátane 
(približne nad 252 572 498 m³ do 299 345 182 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 22, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 3 200 000 000 kWh do 3 750 000 000 kWh vrátane 
(približne nad 299 345 182 m³ do 350 795 136 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 23, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 3 750 000 000 kWh do 4 280 000 000 kWh vrátane 
(približne nad 350 795 136 m³ do 400 374 181 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 24, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 280 000 000 kWh do 4 810 000 000 kWh vrátane 
(približne nad 400 374 181 m³ do 449 953 227 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 25, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 810 000 000 kWh do 5 345 000 000 kWh vrátane 
(približne nad 449 953 227 m³ do 500 000 000 m³ vrátane),

• Tarifná skupina 26, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne 
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 5 345 000 000 kWh (približne nad 500 000 000 m³).

Spoločnosť ELGAS, k.s. („ELGAS“), ako dodávateľ plynu, zohľadní vyššie uvedené tarify v rámci zmluvného vzťahu 
so svojimi odberateľmi. Odberným miestam, do ktorých ELGAS po 31. decembri 2016 vykonáva dodávku plynu, 
je s účinnosťou od 1. januára 2017 priradená nová tarifa v zmysle vyššie uvedenej štruktúry. 



AA) ROČNÁ SADZBA V EURÁCH ZA PRÍSTUP DO VYSOKOTLAKOVEJ DISTRIBUČNEJ SIETE: TABUĽKA Č. 1   
  

Vstupný bod Ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu  
na súhrnnom vstupnom bode (€ / kWh / deň)

Domáci bod, zásobník prevádzkovateľa zásobníka, 
odovzdávacie miesto z ťažobnej siete, odovzdávacie 
miesto výrobcu biometánu (spolu tiež len „súhrnný 
vstupný bod“) 

0,123

   
   
 
AB) TARIFNÉ SADZBY V EURÁCH PRE JEDNOTLIVÉ ODBERNÉ MIESTA DISTRIBUČNEJ SIETE ZA DISTRIBÚCIU 
PLYNU: TABUĽKA Č. 2    
    

Tarifná 
skupina

Fixná sadzba  
za mesiac

Ročná sadzba za dennú 
distribučnú kapacitu 
na odbernom mieste                               
do 1 mil. m3 / deň 
vrátane

Ročná sadzba za dennú 
distribučnú kapacitu 
na odbernom mieste                            
nad 1 mil. m3 / deň

Variabilná sadzba 
 za 1 kWh

(€ / mesiac) (€ / m3 / deň) (€ / m3 / deň) (€ / kWh)
1. 1,78 0,0206
2. 4,76 0,0084
3. 7,64 0,0081
4. 12,36 0,0066
5 41,45 0,0059
6 50,78 0,0058
7 126,67 0,0021
8 283,33 0,0017
9 78,22 0,10 0,0022
10 98,10 6,67 0,10 0,0022
11 357,56 6,67 0,10 0,0022
12 424,22 5,58 0,10 0,0021
13. 432,55 5,58 0,10 0,0021
14. 2 488,39 5,57 0,10 0,0012
15. 4 828,60 5,26 0,10 0,0006
16. 5 292,81 4,72 0,10 0,0005
17. 14 336,28 4,63 0,10 0,0004
18. 18 144,98 4,05 0,10 0,0004
19. 32 430,43 3,78 0,10 0,0003
20. 54 745,26 3,77 0,10 0,0002
21. 79 507,27 3,72 0,10 0,0002
22. 82 939,70 3,52 0,10 0,0002
23. 83 333,33 3,31 0,10 0,0002
24. 83 333,33 3,31 0,10 0,0002
25. 83 333,33 3,30 0,10 0,0002
26. 141 877,03 2,70 0,10 0,0001


