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Upomienky 

Položka EUR bez DPH EUR s DPH 

Prvá upomienka (prostredníctvom SMS správ alebo elektronických prostriedkov) 0,00 - 

Druhá upomienka 10,00 - 

Tretia a každá ďalšia písomná upomienka 20,00 - 

 

Splátkový kalendár/odklad úhrady dlhu (Poplatok za vystavenie dohody o úhrade dlžnej sumy formou splátok alebo za vystavenie odkladu úhrady dlhu.) 

Položka EUR bez DPH EUR s DPH 

Odklad úhrady dlhu - Domácnosti 4,00 4,80 

Odklad úhrady dlhu - Podnikatelia a organizácie 10,0000 12,00 

Splátkový kalendár - Veľkoodberatelia 20,0000 24,00 

 

Prerušenie a obnovenie dodávky elektriny (Poplatky za úkony spojené s prerušením a obnovením dodávky elektriny) 

Položka EUR bez DPH EUR s DPH 

Poplatok za prerušenie dodávky do  OM na hladine NN - priamy elektromer (Poplatok sa uplatňuje v prípadoch, 
keď k odpojeniu odberného zariadenia došlo z dôvodu porušenia zmluvných podmienok dodávky elektrickej 
energie zo strany zákazníka pre neplatenie za dodávku alebo distribúciu elektrickej energie vrátane neplatenia 
preddavkových platieb. V cene odpojenia sú započítané aj náklady na dopravu.) 

50,0000 60,00 

Poplatok za obnovenie dodávky do OM na hladine NN - priamy elektromer (Tento poplatok sa uplatňuje v 
prípadoch súvisiacich s pripojením odberného miesta ak k odpojeniu došlo z dôvodu porušenia podmienok 
dodávky elektrickej energie zo strany zákazníka, alebo odpojenie bolo vykonané na základe požiadavky 
zákazníka, sezónne odbery, nevyhovujúci technický stav zariadenia, neumožnenie prístupu k určenému meraniu. 
V cene pripojenia sú započítané a náklady na dopravu.) 

50,0000 60,00 

Poplatok za prerušenie dodávky do  OM na hladine NN - polopriamy elektromer (Poplatok sa uplatňuje v 
prípadoch, keď k odpojeniu odberného zariadenia došlo z dôvodu porušenia zmluvných podmienok dodávky 
elektrickej energie zo strany zákazníka pre neplatenie za dodávku alebo distribúciu elektrickej energie vrátane 
neplatenia preddavkových platieb. V cene odpojenia sú započítané aj náklady na dopravu.) 

80,0000 96,00 

Poplatok za obnovenie dodávky do OM na hladine NN - polopriamy elektromer (Tento poplatok sa uplatňuje v 
prípadoch súvisiacich s pripojením odberného miesta. Ak k odpojeniu došlo z dôvodu porušenia podmienok 
dodávky elektrickej energie zo strany zákazníka, alebo odpojenie bolo vykonané na základe požiadavky 
zákazníka, sezónne odbery, nevyhovujúci technický stav zariadenia, neumožnenie prístupu k určenému meraniu. 
V cene pripojenia sú započítané a náklady na dopravu.) 

80,0000 96,00 

Poplatok za prerušenie dodávky do  OM na hladine VN - nepriamy elektromer (Poplatok sa uplatňuje v 
prípadoch, keď k odpojeniu odberného zariadenia došlo z dôvodu porušenia zmluvných podmienok dodávky 
elektrickej energie zo strany zákazníka pre neplatenie za dodávku alebo distribúciu elektrickej energie vrátane 
neplatenia preddavkových platieb. V cene odpojenia sú započítané aj náklady na dopravu.) 

160,0000 192,00 

Poplatok za obnovenie dodávky do OM na hladine VN - nepriamy elektromer (Tento poplatok sa uplatňuje v 
prípadoch súvisiacich s pripojením odberného miesta ak k odpojeniu došlo z dôvodu porušenia podmienok 
dodávky elektrickej energie zo strany zákazníka, alebo odpojenie bolo vykonané na základe požiadavky 
zákazníka, sezónne odbery, nevyhovujúci technický stav zariadenia, neumožnenie prístupu k určenému meraniu. 
V cene pripojenia sú započítané aj náklady na dopravu.) 

160,0000 192,00 

 

Ostané služby 

Položka EUR bez DPH EUR s DPH 

Vystavenie duplikátu faktúry na žiadosť zákazníka  4,00 4,80 

Poplatok za ostatné služby (administratívny poplatok za refakturáciu nákladov za ostatné služby príslušného 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy/siete alebo ním poverenej osoby (napr. prerušenie dodávky do OM, 
obnovenie dodávky do OM, zbytočná cesta, zmena sadzby...)) 

2,00 2,40 

Poplatok za vyjadrenia ( vyjadrenie k projektovej dokumentácii, vyjadrenie k existencií inžinierskych sietí a pod.) 20,00 24.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENNÍK SLUŽIEB 
platný od 1. 1. 2019   


