
CENNÍK SLUŽIEB DODÁVATEĽA 
spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

Platnosť cenníka je od 1.1.2014.

Cenník služieb dodávateľa, spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (ďalej len „cenník“), stanovuje poplatky za náklady vyvola-
né odberateľom, mimo úkonov, ktoré sú zahrnuté v tarifách v zmysle cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 
Cenník je platný pre odberateľov elektriny a plynu, ktorí majú so spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a. s. uzatvorenú plat-
nú zmluvu o združenej dodávke elektriny, zmluvu o dodávke elektriny, zmluvu o združenej dodávke plynu alebo zmluvu o dodáv-
ke plynu.

A) Cenník služieb dodávateľa elektriny pre zákazníkov pripojených do distribučnej 
sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D)
I. Štandardné služby 
Za štandardnú službu podľa tohto cenníka sa považuje výkon služby v pracovných dňoch so začiatkom o 6:00 hod. a ukončením 
najneskôr do 16:00 hod. pri plnení do 30 dní od doručenia písomnej, telefonickej alebo osobnej požiadavky na službu, keď požia-
davka neobsahuje neskorší termín.

 1. Pripojenie krátkodobého odberu
Služba spočíva v zabezpečení montáže a demontáže elektrického zariadenia na distribučnú sieť NN SSE-D. V cene pripojenia sú 
zohľadnené aj náklady na dopravu.
Tento poplatok sa uplatňuje pri zriaďovaní krátkodobých a dočasných odberov elektrickej energie.

Položka Cena práce bez DPH (EUR) Cena práce s DPH (EUR)
Pripojenie krátkodobého odberu NN 35,71 42,85
Pripojenie krátkodobého odberu NN PP 78,66 94,39

 2. Výmena merania
Výmena merania a pomocného prístroja (PH, HDO) na základe požiadavky zákazníka z dôvodu premiestnenia merania, zmeny 
sadzby, zmeny príkonu, zmeny prípojnej hodnoty napätia, zmeny potreby meracieho zariadenia vrátane zapojenia sekundárnych 
obvodov meracích transformátorov, odskúšanie funkčnosti, zaplombovanie prístrojov a rozvádzača. Montážne práce, ako uchyte-
nie meracích transformátorov a zapojenie primárnych obvodov nie je predmetom výmeny merania.
V cene výmeny merania sú započítané aj náklady na dopravu.
Pri zmene zmluvy o pripojení je výmena merania zahrnutá v poplatku za pripojenie v súlade s platným rozhodnutím Úradu pre re-
guláciu sieťových odvetví SR.

Položka Cena práce bez DPH (EUR) Cena práce s DPH (EUR)
Výmena merania NN 35,71 42,85
Výmena merania NN PP 65,71 78,85
Výmena merania VN 86,72 104,06
Výmena merania VVN 155,71 186,85

 3.  Preskúšanie meracieho zariadenia na žiadosť zákazníka
Podkladom pre fakturovanie poplatku za preskúšanie meracieho zariadenia na žiadosť zákazníka je výsledný protokol z autorizo-
vaného metrologického pracoviska o bezchybnosti meracieho zariadenia. Súčasťou poplatku je poplatok za výmenu meradla a ná-
klady na dopravu. V prípade nevyhovujúceho meracieho zariadenia sa poplatok neuplatňuje. 

Položka Cena práce bez DPH (EUR) Cena práce s DPH (EUR)
Preskúšanie meracieho zariadenia NN 35,71 42,85
Preskúšanie meracieho zariadenia NN PP 65,71 78,85
Preskúšanie meracieho zariadenia VN 86,72 104,06
Preskúšanie meracieho zariadenia VVN 155,71 186,85

 
 4. Odpojenie odberného zariadenia pre neplatenie
Poplatok sa uplatňuje v prípadoch, keď k odpojeniu odberného zariadenia došlo z dôvodu porušenia podmienok dodávky elektri-
ny zo strany zákazníka a to neplatenie za odber elektriny, vrátane neplatenia preddavkových platieb. Poplatok sa uplatňuje v prí-
pade, ak nedošlo k opätovnému pripojeniu odberného zariadenia po uhradení pohľadávky podľa bodu 5. Zákazníkovi sa fakturuje 
po vykonaní  demontáže odberného zariadenia pre neplatenie. V cene odpojenia sú započítané aj náklady na dopravu.

Položka Cena práce bez DPH (EUR) Cena práce s DPH (EUR)
Odpojenie  odberného zariadenia NN 25,71 30,85
Odpojenie odberného zariadenia NN PP 25,71 30,85
Odpojenie  odberného zariadenia VN 56,72 68,06
Odpojenie  odberného zariadenia VVN 56,72 68,06



 5. Opätovné pripojenie odberného zariadenia
Poplatok sa uplatňuje v prípadoch, keď k odpojeniu odberného zariadenia došlo z dôvodu porušenia podmienok dodávky elek-
trickej energie zo strany zákazníka a to neplatenie za odber elektrickej energie, vrátane neplatenia preddavkových platieb, sezón-
ne odbery alebo odpojenie bolo vykonané na základe požiadavky zákazníka.
V cene pripojenia sú započítané náklady na odpojenie odberného elektrického zariadenia pre neplatenie a na dopravu.

Položka Cena práce  bez DPH (EUR) Cena práce s DPH (EUR)
Opätovné pripojenie odberného zariadenia NN 45,71 54,85
Opätovné pripojenie odberného zariadenia NN PP 45,71 54,85
Opätovné pripojenie odberného zariadenia VN 103,70 124,44
Opätovné pripojenie odberného zariadenia VVN 103,70 124,44

 
 6. Opätovná montáž meracieho zariadenia
Výkon a účtovanie tejto činnosti sa vykonáva v prípadoch, ak k demontáži meracieho zariadenia došlo po odpojení odberného za-
riadenia z dôvodu neplatenia za odber elektrickej energie, prípadne na požiadanie zákazníka. V cene sú započítané aj náklady na 
dopravu.

Položka Cena práce bez DPH (EUR) Cena práce s DPH (EUR)

Opätovná montáž odberného zariadenia NN 35,71 42,85

Opätovná montáž odberného zariadenia NN PP 78,66 94,39

Opätovná montáž odberného zariadenia VN 104,71 125,65

Opätovná montáž odberného zariadenia VVN 192,69 231,23
 
 7. Servis meracieho zariadenia
Poplatok sa uplatňuje v prípade kontroly meracieho zariadenia na žiadosť zákazníka (nadmerná spotreba, poškodený/nefungujú-
ci časový spínač, poškodený elektromer), obnovenia prevádzkovej plomby vyvolané zákazníkom a v prípadoch tarifných zmien vy-
žadujúcich úpravu časových pásiem alebo výmenu pomocného prístroja, ako aj pripojenie ovládacích a riadiacich impulzov z me-
racieho zariadenia.
V prípadoch, keď meracie zriadenie pri kontrole nevyhovie, poplatok sa neúčtuje. V cene sú započítané aj náklady na dopravu.

Položka Cena práce bez DPH (EUR) Cena práce s DPH (EUR)
Servis meracieho zariadenia NN 28,66 34,39
Servis meracieho zariadenia NN PP 42,69 51,23
Servis meracieho zariadenia VN 52,69 63,23
Servis meracieho zariadenia VVN 97,73 117,28
Kontrola odberného miesta NN 30,67 36,80
Kontrola odberného miesta NN PP 52,69 63,23
Kontrola odberného miesta VN 62,69 75,23
Kontrola odberného miesta VVN 165,71 198,85

 
 8. Parametrizácia elektromera
Poplatok sa uplatňuje u zákazníkov s elektronickým elektromerom pri zmenách tarifných, sezónnych a časových pásiem vyžadu-
júci novú parametrizáciu elektronických elektromerov u zákazníkov. V cene parametrizácie sú započítané náklady na dopravu.

Položka Cena práce bez DPH (EUR) Cena práce s DPH (EUR)
Parametrizácia elektromera NN 65,71 78,85
Parametrizácia elektromera VN 72,69 87,23
Parametrizácia elektromera VVN 142,69 171,23

 
 9. Mimoriadny odpočet
Poplatok sa uplatňuje pri vykonaní mimoriadneho odpočtu stavov elektromeru mimo fakturačný cyklus na požiadanie zákazníka 
na odpočet. Poplatok sa uplatňuje pri zmene sadzby bez výmeny merania a pri zmene odberateľa, pokiaľ odberateľ sám nenahlá-
si stavy elektromeru k termínu zmeny. Pri overení stavu elektromera k prepočtu sa poplatok neúčtuje, keď meracie zariadenie pri 
kontrole nevyhovie.

Položka Cena práce   bez DPH (EUR) Cena práce s DPH (EUR)
Mimoriadny odpočet NN 25,71 30,85
Mimoriadny odpočet NN PP 50,67 60,80
Mimoriadny odpočet VN 59,66 71,59
Mimoriadny odpočet VVN 159,66 191,59

 



 10. Profil záťaže
Poplatok sa uplatňuje pri poskytnutí profilu záťaže odberateľom , u ktorých je nainštalované meranie s profilom záťaže. Profil zá-
ťaže sa poskytne v papierovej podobe za posledných 30 dní odo dňa doručenia požiadavky, resp. za posledný kalendárny mesiac 
pred dňom doručenia požiadavky. V cene sú započítané aj náklady na dopravu.

Položka Cena práce bez DPH (EUR) Cena práce s DPH (EUR)
Profil záťaže NN 22,69 27,23
Profil záťaže VN 24,71 29,65
Profil záťaže VVN 24,71 29,65

 
 11. Výjazd zapríčinený zákazníkom
Poplatok sa uplatňuje v prípade, ak výjazd k odbernému miestu odberateľa je zbytočnou cestou vyvolanou odberateľom. Za zby-
točnú cestu sa považujú najmä prípady, ak odberné zariadenie nie je pripravené na výkon objednanej služby alebo nie je sprístup-
nené (najmä body 2., 3.,4., 6., 7., 8., 9., 10. tohto cenníka).
Poplatok sa uplatňuje aj v prípade, že je poverený pracovník vyslaný na odberné miesto s cieľom odpojenia pre neplatenie a odbe-
rateľ sa priamo na mieste  preukáže dokladom o zaplatení. V cene sú započítané aj náklady na dopravu.

Položka Cena práce bez DPH (EUR) Cena práce s DPH (EUR)
Jednorazový poplatok – zbytočná cesta pri objednanom výkone na NN 25,04 30,05
Jednorazový poplatok – zbytočná cesta pri objednanom výkone na VN 59,08 70,90
Jednorazový poplatok – zbytočná cesta pri objednanom výkone na VVN 159,08 190,90

 12. Ostatné služby
Fakturovanie ostatných služieb nezahrnutých v tomto cenníku služieb  je na základe individuálnej kalkulácie, ktoré zahŕňajú sku-
točnú dobu trvania pracovného výkonu vynásobenú hodinovou sadzbou, v ktorej sú započítané aj náklady na dopravu. Minimál-
ne je to jedna hodina. Za každú ďalšiu začatú hodinu sa fakturuje polhodinovou sadzbou, ak táto nepresiahla 30 minút. Cena do-
daného materiálu sa fakturuje podľa skutočnej ceny uvedenej na výdajke materiálu. Jedná sa aj o prácu počas pohotovostnej služ-
by v prípade, že porucha bola zistená na strane zákazníka.

 13. Hodinová a polhodinová sadzba
Hodinová a  polhodinová sadzba za ostatné služby uvedené v  tomto cenníku  v bode I.  článok 12. pre fakturáciu pracovného 
výkonu.

Položka Cena práce bez DPH (EUR) Cena práce s DPH (EUR)
Hodinová sadzba 24,030 28,836
Polhodinová sadzba 12,02 14,42

JC/hod. pre polhodinovú sadzbu 24,040 EUR bez DPH; 28,848 EUR s DPH

 14. Paušálna náhrada nákladov za písomnú upomienku
Paušálna náhrada nákladov za písomnú upomienku odoslanú odberateľovi z dôvodu neuhradenia zálohovej platby alebo vyúč-
tovacej faktúry.

Položka Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
Paušálna náhrada nákladov za upomienku 3,00 -

 15. Splátkový kalendár
Poplatok sa účtuje za vystavenie dohody o úhrade dlžnej sumy formou splátok (Odklad úhrady dlhu – splátkový kalendár).

Položka Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
Splátkový kalendár – Domácnosti 8,40 10,08
Splátkový kalendár – Podnikatelia a organizácie 12,50 15,00
Splátkový kalendár - Veľkoodberatelia 20,90 25,08

16. Mimoriadne vyúčtovanie
Poplatok sa účtuje pri vystavení mimoriadnej faktúry na požiadanie zákazníka mimo pravidelný fakturačný cyklus.

Položka Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
Mimoriadne vyúčtovanie 2,50 3,00

II. Nadštandardné služby
Za nadštandardné služby podľa tohto cenníka  sú považované tie služby, ktorých plnenie je mimo časový rámec štandardnej služ-
by uvedený v bode I. (okrem článku 4. a 5.) a z technického a kapacitného dôvodu ich realizácia nie je možná. Pri súbehu nadštan-
dardných služieb sa pre účely fakturácie použije príplatok s vyššou cenou.
1. Výkon služby v pracovný deň od 16:00-22:00 hod.
 Za vykonané služby podľa tohto cenníka bodu I. (okrem čl. 4. a 5.) sa k celkovej cene pripočíta príplatok vo výške 100 %.
2. Výkon služby v pracovný deň od 22:00-6:00 hod. (práca v noci), vo sviatok a v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja
 Za vykonané služby podľa tohto cenníka bodu I.(okrem čl. 4. a 5.) sa k celkovej cene pripočíta príplatok vo výške 100 %.
3. Výkon služby do 24 hod. od doručenia požiadavky – expresný príplatok
 Za vykonané služby podľa tohto cenníka bodu I. (okrem čl. 4. a 5.) sa k celkovej sume pripočíta príplatok vo výške 100 %.
4. Výkon služby do 3 pracovných dní od doručenia požiadavky
 Za vykonané služby podľa tohto cenníka bodu I.(okrem čl. 4. a 5.) sa k celkovej cene pripočíta príplatok vo výške 50 %.



B) Cenník služieb dodávateľa elektriny pre zákazníkov pripojených do distribučnej
sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. a pre zákazníkov 
pripojených do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

1. Paušálna náhrada nákladov za písomnú upomienku
Paušálna náhrada nákladov za písomnú upomienku odoslanú odberateľovi z dôvodu neuhradenia zálohovej platby alebo vyúč-
tovacej faktúry.

Položka Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
Paušálna náhrada nákladov za upomienku 3,00 -

2. Splátkový kalendár
Poplatok sa účtuje za vystavenie dohody o úhrade dlžnej sumy formou splátok (Odklad úhrady dlhu – splátkový kalendár).

Položka Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
Splátkový kalendár – Domácnosti 8,40 10,08
Splátkový kalendár – Podnikatelia a organizácie 12,50 15,00
Splátkový kalendár - Veľkoodberatelia 20,90 25,08

3. Mimoriadne vyúčtovanie
Poplatok sa účtuje pri vystavení mimoriadnej faktúry na požiadanie zákazníka mimo pravidelný fakturačný cyklus.

Položka Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
Mimoriadne vyúčtovanie 2,50 3,00

Ostatné služby, ktoré nie sú poskytované podľa tohto cenníka, a o vykonanie ktorých požiada zákazník, sú spoplatňované a faktu-
rované v zmysle cenníka služieb príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“).
- Pre zákazníkov pripojených do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. je cenník služieb zverejnený 

na internetovej stránke PDS www.zsdis.sk.
- Pre zákazníkov pripojených do distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. je cenník služieb zverejne-

ný na internetovej stránke PDS www.vsds.sk.

C) Cenník služieb dodávateľa plynu pre zákazníkov pripojených do distribučnej
siete spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. 

1. Paušálna náhrada nákladov za písomnú upomienku

Paušálna náhrada nákladov za písomnú upomienku odoslanú odberateľovi z dôvodu neuhradenia zálohovej platby alebo vyúč-
tovacej faktúry.

Položka Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
Paušálna náhrada nákladov za upomienku 3,00 -

2. Splátkový kalendár
Poplatok sa účtuje za vystavenie dohody o úhrade dlžnej sumy formou splátok (Odklad úhrady dlhu – splátkový kalendár).

Položka Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
Splátkový kalendár – Domácnosti 8,40 10,00
Splátkový kalendár – Podnikatelia a organizácie 12,50 15,00
Splátkový kalendár - Veľkoodberatelia 20,90 25,00

3. Mimoriadne vyúčtovanie
Poplatok sa účtuje pri vystavení mimoriadnej faktúry na požiadanie zákazníka mimo pravidelný fakturačný cyklus.

Položka Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
Mimoriadne vyúčtovanie 2,50 3,00

Ostatné služby, ktoré nie sú poskytované podľa tohto cenníka, a o vykonanie ktorých požiada zákazník, sú spoplatňované a faktu-
rované v zmysle cenníka služieb prevádzkovateľa distribučnej siete spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. Cenník služieb je zverejnený 
na internetovej stránke spoločnosti www.spp-distribucia.sk.




