
 

Vážený odberateľ elektriny  a plynu, 

zaradený do kategórie zraniteľný odberateľ mimo domácností.  

 

    Skupina „zraniteľných odberateľov mimo domácností“ bola v Zákone o regulácii č. 250/2012 

niekoľkými novelami rozšírená na: 

3. odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok 
najviac 30 000 kWh, 
4. odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 
100 000 kWh, 
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) 
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) 
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) 
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) 

     Súčasne ste boli vyzvaní na podanie žiadosti o zaradenie do niektorej z týchto kategórii a úspešne 

ste tak splnili zákonné podmienky pre priznanie statusu „zraniteľný odberateľ“. 

     Vláda SR v závere roka svojim Nariadením vlády 814/2022 stanovila okruh „Vybraní zraniteľní 

odberatelia“, pre ktorých stanovila aj ceny dodávky a pri dodávke elektriny aj potvrdila niektoré zložky 

ostatných cien (TPS, TSS, straty pri distribúcii) vo výške roku 2022. Jedná sa o odberateľov označených 

v Zákone bodmi 5. až 8.  

 

     Na základe vyššie uvedeného Vám týmto, po dobu platnosti Nariadenia vlády SR 814/2022, 

priznávame ceny, ktoré sú nadradené cenám podľa Rozhodnutí URSO a ktoré Vám budú  fakturované 

od 1.1.2023. Pre komplexnosť informácie uvádzame aj cenu URSO. 

 

 



 

 

    Ceny podľa tohto oznámenia budú platné počas platnosti Nariadenia vlády č. 814/2022, 

s predpokladom do konca roku 2023. Pre dodávku elektriny Nariadenie vlády upravilo v cenových 

hladinách roku 2022 aj sadzby za vybrané služby súvisiace s dodávkou (TPS, TSS a Straty pri distribúcii), 

no ostatné sadzby zatiaľ nepoznáme. O ostatných zložkách regulovaných cien za služby spojené 

s dodávkou Vás budeme informovať na našej webovej stránke www.magna-energia.sk, až po ich 

schválení Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.  

 

Dôležitá informácia o zmluvnom vzťahu: Vzhľadom na to, že zmenou legislatívy boli vyzvaní k podaniu 

žiadosti o zaradenie do skupiny zraniteľných odberateľov aj odberatelia so zmluvou uzatvorenou na 

dobu určitú, považujeme podanie žiadosti súčasne za žiadosť o predlženie Zmluvy o dodávke tak, aby  

bola dodávka zabezpečená pre rok 2023 prolongáciou Zmluvy. Zmluva je teda platná do 31.12.2023, 

pričom prípadné výpovede budeme riešiť individuálne cestou dohody. 

Písmeno 

podľa 

250/2012

ELEKTRINA Skrátene (URSO)

Cena podľa 

Rozhodnutia 

URSO

Fakturačná cena Mesačná platba

5

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 615,5488 71,9913 1,50

8

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 615,5488 71,9913 1,50

Písmeno 

podľa 

250/2012

PLYN Skrátene (URSO)

Cena podľa 

Rozhodnutia 

URSO

Fakturačná cena Mesačná platba

6

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)

DDSS                            

(vrátane 

nájomných 

bytov)

161,9000 28,5200 1,50

7

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

http://www.magna-energia.sk/

