
CENNÍK SLUŽIEB DODÁVATEĽA
SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s.

Cenník služieb dodávateľa, spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (ďalej len „cenník“), stanovuje poplatky za náklady 
vyvolané 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 ener-
getika, a. s., uzatvorenú platnú zmluvu o združenej dodávke elektriny, zmluvu o dodávke elektriny, zmluvu o združenej 
dodávke plynu alebo zmluvu o dodávke plynu. 

Platnosť cenníka je od 1. 11. 2014, DPH je účtovaná v sadzbe 20 %.

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

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

Paušálna náhrada nákladov za upomienku 3,00 -

2. Splátkový kalendár/odklad úhrady dlhu
Poplatok sa účtuje za vystavenie dohody o úhrade dlžnej sumy formou splátok alebo za vystavenie odkladu úhrady dlhu.

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

Odklad úhrady dlhu - Domácnosti 8,40 10,08

Odklad úhrady dlhu - 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. Súčas-
ťou uvedeného poplatku nie je cena PDS za mimoriadny odpočet, táto bude uplatnená v súlade s bodom 4. tohto cenníka.

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

Mimoriadne vyúčtovanie 2,50 3,00

4. Zmluvná pokuta
V prípade ukončenia zmluvy zo strany odberateľa pred uplynutím doby platnosti zmluvy je dodávateľ oprávnený požado-
vať od odberateľa úhradu zmluvnej pokuty. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká v prípade ukončenia zmluvy dohodou.

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

Zmluvná pokuta 50,00 -

5. Ostatné služby
Poplatok sa účtuje za službu vykonanú príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, resp. prevádzkovateľom distri-
bučnej siete (ďalej len „PDS“) na základe požiadavky odberateľa alebo na základe ustanovení obchodných podmienok do-
dávateľa, vo výške podľa cenníka služieb príslušného PDS. Zároveň Stredoslovenská energetika, a. s., v súvislosti so zabez-
pečením uvedených služieb uplatňuje k daným cenám PDS administratívny poplatok vo výške 2,00 EUR bez DPH, 2,40 EUR 
s DPH, účtovaný v rámci celkovej ceny príslušnej služby. 

 y Pre zákazníkov pripojených do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., je cenník 
služieb zverejnený na internetovej stránke PDS www.sse-d.sk.

 y Pre zákazníkov pripojených do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., je cenník služieb 
zverejnený na internetovej stránke PDS www.zsdis.sk.

 y Pre zákazníkov pripojených do distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., je cenník služieb 
zverejnený na internetovej stránke PDS www.vsds.sk.

 y Pre zákazníkov pripojených do distribučnej siete spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., je cenník služieb zverejnený na 
internetovej stránke PDS www.spp-distribucia.sk.


