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SK Energy s.r.o., na základe platnej legislatívy poskytuje spoplatnené služby pre externých
zákazníkov.
Tieto služby pre externých zákazníkov sú zverejňované v elektronickej forme na internetovej
stránke. SK Energy (www.ah-energy.cz). Ceny týchto služieb sú uvedené v Cenníku služieb
distribúcie elektriny SK Energy s.r.o. (Príloha č.1). Aktualizácie týchto cenníkov budú vydané
formou ďalších príloh. Za obsah a formu cenníka služieb zodpovedá vedúci úseku sieťových služieb
distribúcie.
Od 1. 1. 2013 za služby poskytované pre externých zákazníkov:
I. stanovujem
ceny uvedené v Prílohe č. 1 tohto príkazu a
II. prikazujem
za vykonanie služieb pre externých zákazníkov fakturovať stanovené ceny.
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č. položky

Cenník služieb distribúcie elektriny SK Energy s.r.o.

1

2

3

4

Služby distribúcie

Poplatok pri požiadavke žiadateľa na montáž obchodného merania nad štandard definovaný PDS
Ide o realizáciu obchodného merania na požiadanie žiadateľa nad štandard definovaný v Technických podmienkach PDS. Platí pre odberné
miesta (OM) s max. rezervovanou kapacitou – požadovaným príkonom menším ako 150 kW, úpravy na umiestnenie určeného meradla
zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady (úpravy meracieho miesta v zmysle Technických podmienok PDS), určené meradlo a automatický
systém zberu dát (AZD) ostáva v majetku PDS.
Pripojovací poplatok zahrňuje náklady na montáž určeného meradla a zabezpečenia vrtkých nevyhnutne nutných úprav pre zabezpečenia
správnosti merania spotreby elektriny a automatického zberu dát pre rozvodné zariadenie žiadateľa a vypočíta sa podľa vzorca:

M.J.

NO = NC * (PRKS - PRK)/PRKS * k
NO – Pripojovací poplatok v €,
NC – celkové náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy na zabezpečenie nadštandardného merania a AZD v €

€/prípad

Odpočet registrov elektromera

€/prípad

Cena
bez
DPH

Cena s
DPH
Zaokrúhlená

8,8700

10,64

(obstarávacia cena elektromera + cena montáže podľa cenníka úseku služieb, skutočnej doby montáže, vrátane dopravy),
PRKS – štandardná rezervovaná kapacita (požadovaný príkon) OM v kW definovaná v Technických podmienkach prevádzkovateľa PDS (PRKS =
150 kW),
PRK – rezervovaná kapacita (požadovaný príkon) OM žiadateľa v kW,
k – koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa, k = 1
Existujúce priebehové meranie na NN (aj pre TDO) zostáva bez poplatku.
Cena bude vykalkulovaná individuálne technikom správy merania.
Vykonanie nadštandardného odpočtu
Uplatňuje sa pri vykonaní mimoriadneho odpočtu stavu elektromera mimo fakturačný cyklus, pri zmene dodávateľa elektriny alebo požiadavkou
zákazníka na mimoriadny odpočet. V cene sú zahrnuté náklady na dopravu. Neplatí pre zmenu odberateľa, kde sa vykonáva odpočet a kontrola
merania.

Pripojenie odberného zariadenia cez druhé napájacie vedenie
Jedná sa o realizáciu na požiadanie žiadateľa nad štandard definovaný v Technických podmienkach PDS a Prevádzkovom poriadku
PDS. Táto služba je zabezpečená na základe Zmluvy o nadštandardnom pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej
sústavy spoločnosti SK Energy, s.r.o., ktorá obsahuje jednorazový poplatok za zabezpečenie uvedenej služby. Cena bude stanovená
na základe platnej vyhlášky ÚRSO, ktorá stanovuje reguláciu cien v elektroenergetike.

€
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Služby distribúcie

M.J.

Cena bez
DPH

Cena s
DPH
Zaokrúhlená

5

Preskúšanie meracieho zariadenia na žiadosť zákazníka alebo obchodníka, v prípade ak sa nezistí chyba na určenom meradle.

6

Cena za preskúšanie elektromera štandardného jednofázového

trieda presnosti 2 %

€/prípad

93,0000

111,60

7

Cena za preskúšanie elektromera štandardného trojfázového

trieda presnosti 2 %

€/prípad

100,0029

120,00

8

Cena za kontrolu mechanických častí štandardného elektromera

trieda presnosti 2 %

€/prípad

93,1286

111,76

9

Cena za preskúšanie elektromera špeciálneho

trieda presnosti 1 - 2 %

€/prípad

138,1706

165,80

10

Cena za preskúšanie elektromera špeciálneho

trieda presnosti 0,2 – 0,5 %

€/prípad

200,2564

240,31

11

Znovu pripojenie, vrátane všetkých činností ktoré ho vyvolali.

€/prípad

45,4132

54,49

€/prípad

15,9700

19,16

€/hod/1 prac.

31,1900

37,43

€/ks

1,3050

€/prípad

41,4300

Obnovenie prevádzkovej plomby
12

Cena zahŕňa obnovenie prevádzkovej plomby, kontrolu zariadenia, cestovný čas. Táto služba sa vzťahuje na zariadenia, ktoré sú súčasťou
distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., ale iba vtedy, ak túto službu vyvolá užívateľ distribučnej sústavy.
Hromadné obnovenie prevádzkových plomb

13

Cena zahŕňa obnovenie prevádzkovej plomby, kontrolu zariadenia, cestovný čas.
Služba sa vykonáva na základe písomnej objednávky na zaplombovanie 2 a viac elektromerov, ktoré sú umiestnené v jednom pripojenom
objekte – rovnaký adresný bod.
Upomienka – Ak odberateľ neuhradí akúkoľvek faktúru podľa všeobecných obchodných podmienok v lehote splatnosti, dodávateľ je

14

oprávnený účtovať odberateľovi náklady na písomnú upomienku. Upomienka sa podľa predchádzajúcej vety považuje za doručenú
odberateľovi dňom prevzatia doporučenej zásielky alebo jej uloženia na pošte (aj keď sa o jej uložení odberateľ nedozvedel) alebo dňom
odmietnutia prevzatia.

15

Náhrada škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny podľa §1, ods.5, Vyhl. 154/2005 Z.z.
Položka zahŕňa náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu elektriny podľa §1, ods.5, Vyhl. 154/2005 Z.z.

Pozn.: V prípade záujmu o poskytnutie služieb Cenníka služieb distribúcie elektriny SK Energy s.r.o., sa zákazník môže obrátiť na:
– informácie SK Energy s.r.o. +421 233 889 801
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