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Cenník za služby poskytované spoločnosťou POZAGAS a.s. a podmienky uplatňovania cien 
 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1.1 Tento Cenník za služby poskytované spoločnosťou POZAGAS a.s. (ďalej len „spoločnosť POZAGAS“) a 

podmienky uplatňovania cien je Cenníkom podľa článku 3, bod 3.1 definícia č. 2 Prevádzkového poriadku 

spoločnosti POZAGAS a.s., ktorým sa ustanovujú všeobecné obchodné podmienky pre prístup do zásobníka 

PZZP Láb 4. stavba a jeho využívanie (ďalej len „Prevádzkový poriadok“). 

 

1.2 Pojmy použité v tomto Cenníku a začínajúce veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je 

definovaný v Prevádzkovom poriadku resp. v dokumente Technické podmienky prístupu a pripojenia do 

Podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba a pravidlá jeho prevádzkovania. 

 

1.3 Cenník je účinný od 1. mája 2017. 

 

1.4 Všetky ceny uvedené v tomto Cenníku sú bez dane z pridanej hodnoty. K uvedeným cenám bude pripočítaná 

daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. 

 

 

Článok 2 

Ceny služieb 

 

 Služba Cena, resp. vzorec na výpočet ceny 

2.1 
Uskladňovacia kapacita (flexibilný produkt, 

sezónny produkt) 

Cena určená v rámci súťaže o prístup do Zásobníka 

(tender, FCFS) 

2.2 

Day-ahead vtlačný výkon  

(jednotlivá prerušiteľná služba Vtlačného 

výkonu) 

0,25 EUR/MWh 

2.3 

Day-ahead ťažobný výkon  

(jednotlivá prerušiteľná služba Ťažobného 

výkonu) 

0,35 EUR/MWh 

2.4 
Prevod vlastníckeho práva k Plynu 

uskladnenému v Zásobníku 

0,02 EUR/MWh/požiadavka 

Min. 500 EUR/požiadavka 

2.5 
Prevod Plynu medzi Zásobníkom a prepojeným 

zásobníkom 

0,035 EUR/MWh/požiadavka 

Min. 500 EUR/požiadavka 

2.6 
Prevod práv a povinností zo Zmluvy 

o skladovaní plynu 
10 000 EUR/požiadavka 

2.7 
Zastupovanie Zákazníka pri colných 

deklaráciách  
12 000 EUR/rok 

2.8 
Entry jednotková cena za Cezhraničné využitie 

Zásobníka v danom Plynárenskom dni 
0,0021 EUR/kWh/h 

2.9 
Exit jednotková cena za Cezhraničné využitie 

Zásobníka v danom Plynárenskom dni  
0,0020 EUR/kWh/h 

2.10 
Oznamovanie základných údajov Zákazníka 

ACERu 

Cena je obsiahnutá v cene za uskladňovaciu kapacitu 

podľa bodu 2.1 tohto Cenníka  

2.11 
Ďalší Vstupno-výstupný  

(odovzdávaco-preberací) bod 
0,20 EUR/MWh 

2.12 

Ťažba Plynu vtlačeného  zo Vstupno-

výstupného (odovzdávaco-preberacieho) bodu 

VTP Rakúsko do Vstupno-výstupného 

(odovzdávaco-preberacieho) bodu Prepravná 

sieť Slovenskej republiky 

0,22 EUR/MWh 
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Článok 3 

Spôsob výpočtu jednotlivých cien 

 

3.1 Celková cena za Uskladňovaciu kapacitu sa vypočíta ako súčin jednotkovej ceny, ktorá je výsledkom súťaže 

o prístup do zásobníka a rezervovaného Pracovného objemu plynu stanoveného v Zmluve o skladovaní 

plynu.  

 

3.2 Denná cena za Day-ahead vtlačný/ťažobný výkon (jednotlivú prerušiteľnú službu vo forme Vtlačného 

výkonu alebo Ťažobného výkonu) sa vypočíta ako súčin sumy najvyššie nominovaných a potvrdených 

hodinových objemov Plynu v rámci danej služby v Plynárenský deň a jednotkovej ceny. Nárok na úhradu 

ceny vzniká spoločnosti POZAGAS po potvrdení Nominácie Zákazníka na prerušiteľnú službu zo strany 

spoločnosti POZAGAS. V prípade prerušenia poskytovania služby sa cena neuplatňuje za množstvá 

a obdobie prerušenia. 

 

3.3 Cena za prevod vlastníctva k uskladnenému Plynu sa vypočíta ako súčin príslušnej jednotkovej ceny 

a požadovaného objemu Plynu, ktorý má byť prevedený z jedného účtu uskladneného Plynu (Zákazník A) 

na iný účet uskladneného Plynu (Zákazník B), pričom nebude nižšia ako ustanovené minimum. Cena bude 

účtovaná Zákazníkovi, ktorý prevádza Plyn (Zákazník A). 

 
3.4 Cena za prevod Plynu medzi Zásobníkom a prepojeným zásobníkom sa vypočíta ako súčin príslušnej 

jednotkovej ceny a požadovaného objemu Plynu, ktorý má byť prevedený medzi účtami uskladneného Plynu 

v rámci prepojených zásobníkov, pričom nebude nižšia ako ustanovené minimum. Cena bude účtovaná 

Zákazníkovi. 

 

3.5 Cena za prevod práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu je jednorazový poplatok, ktorý bude 

účtovaný za každú jednotlivú požiadavku na Prevod práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu a to 

Zákazníkovi, ktorý je zmluvnou stranou dotknutej Zmluvy o skladovaní plynu a požiadal o prevedenie práv 

a povinností z tejto Zmluvy o skladovaní plynu na tretiu osobu. 

 

3.6 Denná cena za Entry Cezhraničné využitie Zásobníka sa vypočíta ako násobok Entry jednotkovej ceny za 

Cezhraničné využitie Zásobníka v danom Plynárenskom dni a maximálnej hodinovej hodnoty zmeny stavu 

účtu Zákazníka (ďalej len “Kontosaldo”) v kWh v prípade Entry Cezhraničného využitia Zásobníka v danom 

Plynárenskom dni.  

  

 Denná cena za Exit Cezhraničné využitie Zásobníka sa vypočíta ako násobok Exit jednotkovej ceny za 

Cezhraničné využitie Zásobníka v danom Plynárenskom dni a minimálnej hodinovej hodnoty Kontosalda v 

kWh v prípade Exit Cezhraničného využitia Zásobníka v danom Plynárenskom dni. Pre odstránenie 

pochybností do výpočtu vstupuje absolútna (kladná) hodnota minimálnej hodinovej hodnoty Kontosalda.  

 

Kontosaldo Zákazníka sa vypočíta nasledovne: 

 

(i) Pre pod – účet uskladneného plynu Trhová oblasť Rakúsko (ďalej len “Účet MAE”): sa vypočíta na 

hodinovej báze ako suma alokovaného množstva Plynu pre vtláčanie na Vstupno-výstupnom 

(odovzdávaco-preberacom) bode Virtuálny obchodný bod Rakúsko vrátane prevodov Plynu z iných 

účtov znížená o alokované množstvá na ťažbu na Vstupno-výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode 

Virtuálny obchodný bod Rakúsko vrátane prevodov Plynu na iné účty pre danú hodinu (ďalej len 

„Hodinová zmena účtu MAE“).  

 

(ii) Pre pod – účet uskladneného plynu Trhová oblasť Slovensko (ďalej len “Účet MASK”): sa vypočíta na 

hodinovej báze ako suma alokovaného množstva Plynu pre vtláčanie na Vstupno-výstupnom 

(odovzdávaco-preberacom) bode Prepravná sieť Slovenskej republiky vrátane prevodov Plynu z iných 

účtov znížená o alokované množstvá na ťažbu na Vstupno-výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode 

Prepravná sieť Slovenskej republiky a/alebo Výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode Distribučná 
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sieť Slovenskej republiky vrátane prevodov Plynu na iné účty pre danú hodinu (ďalej len “Hodinová 

zmena účtu MASK”).  

 

(iii) Pre každú hodinu ktoréhokoľvek Plynárenského dňa, v prípade, že: 

 

1. Hodinová zmena Účtu MAE je záporná a Účet MAE sa rovná alebo je nižší ako 0, Kontosaldo sa 

rovná zápornej hodnote Hodinovej zmeny účtu MAE. Takýto stav je definovaný ako Entry 

Cezhraničné využitie Zásobníka, 

 

2. Hodinová zmena Účtu MASK je záporná a Účet MASK sa rovná 0, Kontosaldo sa rovná zápornej 

hodnote Hodinovej zmeny účtu MASK. Takýto stav je definovaný ako Exit Cezhraničné využitie 

Zásobníka. 

 

V prípade, ak Zákazník, má uzatvorených viac Zmlúv o skladovaní plynu, cena za Cezhraničné využitie 

Zásobníka bude účtovaná Zákazníkovi agregovane za všetky Zmluvy o skladovaní plynu v rámci jednej 

Zmluvy o skladovaní plynu. 

 

3.7 Cena za Ďalší Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod sa vypočíta ako súčin príslušnej jednotkovej 

ceny a požadovaného objemu Plynu, ktorý si Zákazník rezervuje pre procesovanie Plynu cez Ďalší Vstupno-

výstupný (odovzdávaco-preberací) bod.  

 

Pre odstránenie pochybností, ak pridelenie služby Ďalšieho Vstupno-výstupného (odovzdávaco-

preberacieho) bodu spôsobí Cezhraničné využitie Zásobníka, cena za Cezhraničné využitie Zásobníka podľa 

definície v bodoch 2.8 a/alebo 2.9 tohto Cenníka sa pripočíta k cene za Ďalší Vstupno-výstupný 

(odovzdávaco-preberací) bod podľa definície v bode 2.11 tohto Cenníka. 

 

3.8 Cena podľa článku 2.12 tohto Cenníka sa uplatňuje na objem Plynu vyťažený Zákazníkom do Vstupno-

výstupného (odovzdávaco-preberacieho) bodu Prepravná sieť Slovenskej republiky v prípade, že takto 

vyťažený Plyn bol vtlačený do Zásobníka zo Vstupno-výstupného (odovzdávaco-preberacieho) bodu VTP 

Rakúsko a/alebo prevedený na účet Zákazníka po jeho predchádzajúcom vtlačení do Zásobníka zo Vstupno-

výstupného (odovzdávaco-preberacieho) bodu VTP Rakúsko. 

 

 

 

Článok 4 

Eskalácia cien  

 

4.1 V prípade Dlhodobej služby v trvaní viac ako jeden Zmluvný rok, ceny služieb uvedených v Zmluve 

o skladovaní plynu budú počas celého obdobia trvania Zmluvy o skladovaní plynu vždy k 1. kalendárnemu 

dňu nasledujúceho Zmluvného roka upravené podľa vzorca: 

 

Et=Et-1 * [0,6 + 0,4 * (Yt-1/100)] 

 

kde  

 

Et  – cena v Zmluvnom roku t 

Et-1  – cena v Zmluvnom roku t-1 

Yt-1 – aritmetický priemer hodnôt ukazovateľa „Index spotrebiteľských cien“ 

za predchádzajúci kalendárny rok, zverejnený Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky v časti „Index spotrebiteľských cien oproti 

rovnakému obdobiu minulého roku“. 

 

 

 

Článok 5 
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Fakturačné a platobné podmienky 

 

5.1 Fakturačným obdobím Zmluvy o skladovaní plynu medzi spoločnosťou POZAGAS a Zákazníkom je 

kalendárny mesiac. 

 

5.2 Platby zo strany Zákazníka spoločnosti POZAGAS sa uskutočňujú na základe faktúr vystavených 

spoločnosťou POZAGAS a doručených Zákazníkovi. 

 

5.3 Faktúry za poskytnutie základných služieb a jednotlivých pevných služieb budú vystavené spoločnosťou 

POZAGAS za každý kalendárny mesiac dodania služby, a to vo výške 1/N celkovej ceny za uskladňovanie 

dohodnutej v Zmluve o skladovaní plynu pre príslušný Zmluvný rok. N znamená počet kalendárnych 

mesiacov, počas ktorých je takáto služba poskytovaná v rámci daného Zmluvného roka.  

 

5.4 Faktúry za poskytnutie prerušiteľných služieb budú vystavené za kalendárne mesiace dodania služby, 

v ktorých boli takéto služby poskytnuté Zákazníkovi, a to na základe mesačného prehľadu podľa bodu 21.4 

Prevádzkového poriadku. Ak Zmluvné strany nepodpíšu mesačný prehľad do pätnásteho (15.) dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho bezprostredne po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola príslušná služba 

poskytnutá, spoločnosť POZAGAS má právo vystaviť faktúru za poskytnutie príslušnej služby podľa 

predloženého mesačného prehľadu. 

 

5.5 Spoločnosť POZAGAS vystaví a zašle Zákazníkovi faktúru najneskôr do pätnásteho (15.) dňa kalendárneho 

mesiaca, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. V prípade vzájomne súvisiacich služieb je 

možné za tieto služby vystaviť aj jednu súhrnnú faktúru. 

 

5.6 Faktúra je splatná do štrnástich (14) kalendárnych dní od jej vystavenia. Ak štrnásty (14.) deň je dňom 

pracovného pokoja (sobota, nedeľa, štátny sviatok, alebo iný deň pracovného pokoja ustanovený príslušnými 

právnymi predpismi v Slovenskej republike), faktúra je splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.  

 

5.7 Úhrada faktúry bude vykonaná prevodným príkazom v prospech účtu spoločnosti POZAGAS. Za deň 

splnenia peňažného záväzku Zákazníka sa považuje deň pripísania dlžnej sumy z účtu Zákazníka na účet 

spoločnosti POZAGAS. 

 

5.8 Faktúra vystavená spoločnosťou POZAGAS bude obsahovať všetky náležitosti stanovené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi.  

 
5.9 Ak Zákazník považuje fakturovanú sumu za nesprávnu, je povinný napriek tomu zaplatiť fakturovanú sumu 

a má právo v lehote do tridsať (30) dní od doručenia faktúry zaslať spoločnosti POZAGAS reklamáciu 

faktúry. Zákazník je povinný v reklamácii faktúry uviesť konkrétne dôvody reklamácie a uviesť nesúlad 

faktúry s týmto Cenníkom, Prevádzkovým poriadkom alebo Zmluvou o skladovaní plynu. Spoločnosť 

POZAGAS je povinná informovať Zákazníka do tridsiatich (30) dní od obdržania reklamácie faktúry podľa 

predchádzajúcej vety o spôsobe vybavovania reklamácie a vybaviť ju. Ak spoločnosť POZAGAS uzná na 

základe prešetrenia reklamáciu faktúry za oprávnenú, vystaví opravenú faktúru a v prípade, že nesprávne 

fakturovaná suma prevyšovala skutočnú cenu služieb poskytnutých Zákazníkovi, Zákazníkovi vydá rozdiel 

medzi nesprávne fakturovanou sumou a skutočnou cenou služieb poskytnutých Zákazníkovi. Ak spoločnosť 

POZAGAS na základe reklamácie faktúry alebo na základe vlastnej kontroly zistí, že fakturovaná suma vo 

vystavenej faktúre nedosahuje skutočnú cenu služieb poskytnutých Zákazníkovi, vystaví na rozdiel medzi 

skutočnou cenou služieb a fakturovanou sumou dodatkovú faktúru, na ktorú sa primerane vzťahujú 

ustanovenia tohto článku tohto Cenníka. 

 

5.10 V prípade omeškania Zákazníka s úhradou fakturovanej sumy alebo jej časti v lehote splatnosti faktúry, si 

spoločnosť POZAGAS uplatní voči Zákazníkovi úrok z omeškania z dlžnej sumy vo výške 0,03% z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia faktúry 

(vyúčtovania úroku z omeškania) Zákazníkovi, ktorý je v omeškaní s úhradou peňažných záväzkov. 

 

5.11 Pre doručovanie faktúr vystavených spoločnosťou POZAGAS sa používa prenos emailom a doporučenou 

poštou. Faktúry sú považované za doručené uplynutím najskoršieho z nasledovných okamihov: 
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- obdržaním elektronického potvrdenia o prijatí emailu zo servera Zákazníka spoločnosťou 

POZAGAS, alebo 

- uplynutím troch (3) dní odo dňa zaslania pošty na adresu Zákazníka. 

  

 

 

Článok 6 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

6.1 Spoločnosť POZAGAS si vyhradzuje právo zmeniť Cenník najmä v prípade zmeny významných 

ekonomických, technických a právnych podmienok, ktoré majú vplyv na ceny služieb poskytovaných 

spoločnosťou POZAGAS. 

 

6.2 Publikovaním cien za služby poskytované spoločnosťou POZAGAS nevzniká povinnosť spoločnosti 

POZAGAS poskytovať služby uvedené v tomto Cenníku. 

 

6.3 Ceny za ostatné služby podľa Prevádzkového poriadku neupravené týmto Cenníkom sú predmetom dohody 

medzi spoločnosťou POZAGAS a Zákazníkom. 


