
Cenník externých služieb a výkonov ev. č. ES 2/2016 E 
dodávateľa elektriny Slovenský  plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 

 
 
 
 

Tento cenník obsahuje ceny služieb a výkonov súvisiacich so združenou dodávkou elektriny od 

spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „dodávateľ“). Cenník nadobúda účinnosť 

dňom 9.5.2016. Ku dňu  nadobudnutia platnosti tohto cenníka sa ruší  platnosť Cenníka externých 

služieb a výkonov ev. č. ES1/2016 zverejneného na  internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk, 

ktorého účinnosť bola  od  25.1.2016. 
  

 

 

* Ide o poplatky v zmysle cenníkov služieb, ktoré sú zverejnené na stránkach príslušných prevádzkovateľov distribučných 

sústav (ďalej len „PDS“): Západoslovenská distribučná, a. s. (www.zsdis.sk), SSE Distribúcia, a. s. (www.sse-d.sk), a 

Východoslovenská distribučná, a. s. (www.vsds.sk), a ktoré sa uplatňujú prostredníctvom dodávateľa Slovenský 

plynárenský priemysel, a.s., ako aj náklady dodávateľa spojené s uplatnením týchto poplatkov. 

 

** V nadväznosti na novelu Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH dani z pridanej hodnoty v z.n.p. účinnú od 1.1.2016 sa 

dané služby a výkony sa považujú za „Stavebné práce“.  U odberateľa s SK IČ DPH sa fakturuje Cena bez DPH, 

s prenosom daňovej povinnosti.  

 

Dodávateľ má tiež právo uplatniť voči odberateľovi všetky ďalšie poplatky v zmysle cenníkov služieb príslušných PDS vo 

výške určenej týmito cenníkmi, ktoré prináležia danému odbernému miestu. Ceny výkonov a služieb poskytovaných 

príslušným PDS, ktoré sú uvedené v tomto cenníku, sú platné ku dňu nadobudnutia platnosti tohto cenníka. Dodávateľ má 

právo fakturovať výkony a služby poskytované zo strany príslušného PDS v cenách na základe platných cenníkov služieb 

príslušného PDS. 

 
 

Popis činnosti 

 
 

JV 

 
Cena v EUR 

bez  DPH 

 
Cena v EUR 

s DPH 

Zabezpečenie obnovenia dodávky EE 
do odberného miesta v sústave ZSD*, 

do ktorého bola  dodávka prerušená pre  
porušenie zmluvy  o dodávke. 

EUR/výkon 52,01** 62,41** 

Zabezpečenie obnovenia dodávky EE 
do odberného miesta v sústave VSD*, 
do ktorého bola  dodávka prerušená pre  
porušenie zmluvy  o dodávke. 

EUR/výkon 39,60** 47,52** 

Zabezpečenie obnovenia dodávky EE 
do odberného miesta v sústave SSE-D*,  
do ktorého bola  dodávka prerušená pre 
porušenie zmluvy  o dodávke. 

EUR/výkon 35,27** 42,32** 

Zabezpečenie prerušenia dodávky EE 
do odberného miesta v sústave SSE-D*  
z dôvodu porušenia zmluvy  o dodávke. 

EUR/výkon 35,60 – 

Zabezpečenie výmeny meradla v 
sústave VSD* 

EUR/výkon 48,10** 57,72** 

Zabezpečenie výmeny meradla v 
sústave SSE-D* 

EUR/výkon 46,60** 55,92** 

Zabezpečenie obnovy plomby v sústave 
VSD* 

EUR/výkon 30,02 36,02 

Zabezpečenie obnovy plomby v sústave 
SSE-D* 

EUR/výkon 24,60 29,52 

Zabezpečenie montáže, demontáže 
alebo výmeny pomocného prístroja v 
sústave SSE-D* 

EUR/výkon 35,60** 42,72** 

Zabezpečenie montáže elektromera v 
sústave SSE-D* 

EUR/výkon 46,60** 55,92** 

http://www.spp.sk/

