
Ceny dodávky komodít dodávateľa MAGNA ENERGIA od 1.1.2023 

Zraniteľní odberatelia podľa Zákona o regulácií v sieťových odvetviach č. 250/2012 Z.z. (so zohľadnením Nariadení Vlády č. 465/2022 Z. z., 16/2023 Z. z. a 19/2023 Z. z.) 
 

§2 písm. k) 

250/2012 Z.z. 
ELEKTRINA Tarifa 

Cena podľa 

Rozhodnutia 

ÚRSO 

Fakturačná cena Mesačná platba 

Bod 1 Odberateľ elektriny v domácnosti 

 DD2 73,0369 73,0369 1,50 

DD3 VT 82,7390 82,7390 
1,50 DD3 NT 73,0369 73,0369 

DD5 VT 81,9968 81,9968 
1,50 DD5 NT 73,0369 73,0369 

Bod 3 Odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh DMP3 615,5488 199,0000 1,50 

Bod 5 

Odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 3, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia 

sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb,6a) na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately,6b) na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na 

sociálne bývanie podľa osobitného predpisu, 6ba) alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom 

podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu, 6bb) 

DDS3 - Západ 

DDS3 - Stred 

DDS3 - Východ 

615,5488 
87,4104 
82,8313 
89,7052 

1,50 

Bod 8 

Skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu 

na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou 

vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,6c) 

DDS3 - Západ 

DDS3 - Stred 
DDS3 - Východ 

615,5488 
87,4104 
82,8313 
89,7052 

1,50 

 

§2 písm. k) 

250/2012 Z.z. 
PLYN 

 
Tarifa 

Cena podľa 

Rozhodnutia 

ÚRSO 

Fakturačná cena Mesačná platba 

Bod 2 Odberateľ plynu v domácnosti D1-D8 105,9000 28,5200 1,50 

Bod 4 Odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh DMP 161,9000 99,0000 1,50 

Bod 6 

Odberateľ plynu mimo domácnosti okrem odberateľa plynu podľa bodu 4, ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb 

zapísaného do registra sociálnych služieb,6a) na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,6b) na prevádzku 

bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa 

osobitného predpisu, 6ba) alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa 

osobitného predpisu, 6bb) 

DDS 

 

 
161,9000 

28,5200 1,50 

Bod 7 

Skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu 

tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu 

spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,6c) 

DSVB 161,9000 28,5200 1,50 

Ostatní "nezraniteľní", neregulovaní 
 

§2 písm. k) 

250/2012 Z.z. 

 
ELEKTRINA aj PLYN 

Skrátene podľa 
Rozhodnutia  

ÚRSO 

Cena podľa 

Rozhodnutia 

ÚRSO 

Fakturačná cena Mesačná platba 

 
X      Všetci, okrem zraniteľných odberateľov X X 

Individuálne 

dohodnutá cena 
Individuálna 

 


