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SPP CNG S.R.O.

100% dcérska spoločnosť  Slovenského plynárenského priemyslu, a.s..

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti SPP CNG s.r.o. Je

 predaj CNG 

 Investičná výstavba CNG staníc
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EKOLOGICKEJŠIE

• Zemný plyn – najčistejšie fosílne palivo – možné nahradiť 
obnoviteľným biometánom

• Produktom spaľovania sú hlavne vodné pary a oxid uhličitý

• Menej oxidov dusíka, pevných častíc a karcinogénnych
látok

• Pri CNG nemôže dôjsť ku kontaminácii pôdy ako pri 
kvapalných palivách

• Bez zápachu

EKONOMICKÉ
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• Náklady o 20 - 40 % nižšie oproti benzínovému pohonu

• Náklady o 10 - 20 % nižšie oproti naftovému pohonu

• Šetrnejší k motoru, pri spaľovaní zemného plynu sa 
opotrebováva pomalšie

• Nižšia ročná sadzba dane z motorových vozidiel

• Poplatok za zápis motorových vozidiel na alternatívny pohon 
do evidencie vozidiel v SR je znížený o 50%, najmenej však 33
€

• Nižšia cena paliva oproti benzínu a nafte

• CNG nepodporuje tvorbu karbónových usadenín v
motore a predlžuje jeho životnosť

CNG



BEZPEČNÉ

• Plnenie je jednoduché a bezpečné

• Tlakové nádrže sú extrémne pevné, podliehajú 
najprísnejším predpisom a crash testom

• Je horľavý, avšak nie je klasifikovaný ako výbušný plyn

• Je ľahší ako vzduch, v ovzduší sa voľne rozptyľuje

• Má oveľa vyššiu zápalnú teplotu ako benzín a nafta (až 537°C
oproti benzínu 260°C, nafte 250°C a LPG 430°C)

• Nie je možné odcudziť ho z nádrže ako je to napr. pri 
motorovej nafte alebo benzíne KOMFORTNÉ
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• Originálne továrenské motory sú vyrábané svetovými 
automobilkami s plnou zárukou

• Nádrže nezasahujú do batožinového priestoru

• Tichší a pokojnejší chod motora vďaka vyššiemu 
oktánovému číslu (128)

• Doba plnenia na verejných staniciach je krátka

• Parkovanie v podzemných garážach je pri CNG 
povolené

CNG



PREVÁDZKUJEME 11 PLNIACICH STANÍC CNG

MENŠIE VEREJNÉ STANICE

• Výkon od 20 – 150 až 200 m3/h

• Vhodné pre verejné využitie
a väčšie firemné flotily vozidiel

VEĽKÉ VEREJNÉ STANICE

• Výkon nad 200 – 600 až
1000 m3/h

• Vhodné pre verejné využitie

• Autobusová, nákladná a
osobná doprava

PARTNERSKÉ STANICE

• Liptovský Mikuláš

• Trnava
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NOVÉ CNG STANICE – Blatná na Ostrove R7

 Spustenie do prevádzky 7.4.2021
 Lokalizované na diaľničných odpočívadlách rýchlostnej 

cesty R7
 Súčasť areálu ČS PHM OMV
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NOVÝ KONCEPT V REALIZÁCII – POHRANICE R1

 Spustenie do prevádzky – jeseň 2021
 Lokalizované na diaľničných odpočívadlách rýchlostnej 

cesty R1
 Súčasť areálu ČS PHM SLOVNAFT
 CNG výdajný stojan integrovaný priamo na ČS PHM
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Najväčší medziročný evidovaný nárast počtu CNG vozidiel v roku 2020
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AKTUÁLNA SIET PLNIACICH STANÍC CNG
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Očakávané prírastky CNG staníc v roku 2021
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Očakávané prírastky CNG staníc do roku 2025
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Národný politický rámec pre rozvoj trhu alternatívnych palív

HODNOTENIE EURÓPSKEJ KOMISIE: 
Európska komisia dňa 8. novembra 2017 
zverejnila hodnotenie národných politických 
rámcov pre zavádzanie infraštruktúry 
alternatívnych palív6 (swd (2017)365); opatrenia 
prijaté SR boli hodnotené nasledovne: 

- väčšina opatrení je hodnotená ako 
administratívna a majúca len obmedzený vplyv; 

- chýbajú opatrenia v oblasti podpory 
alternatívnych palív pre verejnú osobnú 
dopravu; 

s výnimkou podpory elektromobility, sú 
podporné opatrenia pre ostatné alternatívne 
palivá hodnotené s nízkym skóre. 
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 Národný politický rámec pre rozvoj trhu alternatívnych palív – prijatý Vládou SR v 
novembri 2016 

PRIJATÉ OPATRENIA vo vzťahu k CNG:

 Žiadne dotácie na vozidlá s pohonom CNG

 Podpora infraštruktúry plniacich a nabíjacích staníc – program CEF

 Zachovanie zníženia ročnej sadzby dane z motorových vozidiel s pohonom CNG (50%)

 Nezvyšovať sadzbu spotrebnej dane na zemný plyn

 Zníženie poplatku za zápis do evidencie vozidiel v SR pre motorové vozidlá na 
alternatívne palivá o 50 %



Revízia NPR 2019

AKTUALIZOVANÉ OPATRENIA:
 Zahrnutie témy alternatívnych palív do 

všetkých relevantných stratégií a politík

 Vytvorenie finančného mechanizmu na 
umožnenie podpory nákupu vozidiel

 Vytvorenie finančného mechanizmu na 
podporu rozvoja infraštruktúry

 Podpora využívania alternatívneho paliva 
CNG a LNG v doprave

 Porovnávanie jednotkových cien 
alternatívnych palív 

 Uplatňovanie princípov zeleného verejného 
obstarávania pri nákupe vozidiel
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Aktualizácia prognózy vývoja počtu CNG vozidiel do roku 2030

Aktualizácia cieľového počtu čerpacích staníc CNG a LNG do roku 2030

Poznámka:

Červenou farbou sú vyznačené tie opatrenia, kde 
nateraz nedošlo k ich plneniu zo strany štátu



MEMORANDUM O PODPORE PLYNOVEJ MOBILITY

 Zachovanie podpory plynovej mobility deklarovanej v Národnom politickom rámci 
podpory alternatívnych pohonov,

 Znížiť zdanenie LNG a oslobodiť od zdanenia bioCNG, bioLNG pre podporu rozvíjajúceho 
sa trhu,

 Zavedenie dotačných schém z EŠIF na podporu budovania plynovej infraštruktúry,

 Zavedenie dotačných schém z EŠIF na podporu obstarávania osobných, nákladných vozidiel 
a autobusov z EŠIF pre samosprávy,

 Zavedenie dotačných schém na podporu produkcie biometánu,

 Zavedenie podpory na nákup vozidiel na CNG pre fyzické osoby,

 Znížiť mýtne poplatky pre CNG, LNG, bioCNG, bioLNG,

 Zvýhodniť parkovanie pre vozidlá plynovej mobility,

 Odstránenie bariér v oblasti pravidelných  inšpekcií plynových nádrží podľa zákona č. 
106/2018 Z.z. a vyhlášky č. 140/2018 Z.z. v § 31 až 39,

 Organizovať verejné akcie na podporu plynovej mobility ako je Deň plynovej mobility v SR, 
Roadshow na podporu plynovej mobility, Blue Corridor a podobne. 
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HLAVNÝ CIEĽ: Zvýšenie využívania plynovej mobility
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Všetci môžeme jazdiť na plný plyn!

Foto:
https://www.us.audisharedfleet.com/, https://press.mantruckandbus.com/, https://dam.sk/vozidlo/iveco-eurocargo-cng/, https://www.zilinak.sk/ - PR Taxi Fantasia, https://www.magirusgroup.com/,  
http://www.backup.ngvjournal.com/, https://www.ngvglobal.com/



DOPRAVA VO VEREJNOM ZÁUJME

 Nadlimitné zákazky verejného obstarávania osobných a nákladných 
automobilov či autobusov - povinný podiel ekologických vozidiel. 

 Podiel obstarávaných nízkoemisných alebo bezemisných osobných 
vozidiel, mikrobusov a nákladných áut do 3,5 tony v päťročnom 
referenčnom období do konca roka 2025 má byť 22 %.

 Pri ostatných nákladných automobiloch by mali obstarávatelia a 
verejní obstarávatelia zabezpečiť 8-percentný podiel týchto vozidiel, 
no od roku 2026 a tiež v treťom referenčnom období od roku 2031 
do roku 2035 by to už malo byť o percento viac. 

 Významný nárast povinného podielu ekologických vozidiel 
obstarávateľov a verejných obstarávateľov má byť u autobusov a 
trolejbusov, a to z 34 % v období od augusta 2021 do konca roka 
2025 na 48 % od roku 2026.

 Nákladné automobily nad 3,5 tony a autobusy budú považované za 
ekologické, pokiaľ budú napríklad využívať elektrickú energiu, 
prípadne alternatívne palivá, ako vodík, syntetické a parafinické
palivo, stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG),
skvapalnený ropný plyn (LPG) či biopalivo.

1
6

34%
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CNG V BUDÚCNOSTI - BIOCNG

• je obnoviteľné palivo

• získava sa výlučne z komunálneho a poľnohospodárskeho odpadu

• zložením je to identické palivo ako CNG

• čistotou je rovnaké alebo lepšie ako fosílne CNG

• bioplyn sa čistí tak, aby vyhovoval normám a následne sa stláča a skladuje pod vysokým tlakom do 
zásobníkov

• je veľmi vhodný na využitie v doprave, priemysle a poľnohospodárstve

• proces získavania biometánu a možnosti využitia:

Teplo

Elektrina

Palivo

Plynová sieť

Živočíšny odpad

Plodiny

Odpadová voda

Vyhnívacia  
komora

Bioplyn Biometán

Digestát

• Hnojivo
• Podstielka pre hospodárske zvieratá
• Materiál na zlepšenie pôdy

Potravinový odpad



KONTAKT

SPP CNG s.r.o.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

E-mail:  

Web:

peter.mozolak@sppcng.sk

www.sppcng.sk


