SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
BRATISLAVA

Cenník externých služieb a výkonov
ev. č. ESaV 2/2015

Platnosť od 16. júna 2015

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tento cenník obsahuje ceny služieb a výkonov, ako aj vybrané princípy ocenenia dodávky
plynu v rámci dodávky plynu, resp. dodávky elektriny spoločnosťou Slovenský plynárenský
priemysel, a.s. (ďalej len „dodávateľ plynu“ alebo „dodávateľ elektriny“) na území
Slovenskej republiky s účinnosťou od 16. júna 2015.
1.2. Pre potreby tohto cenníka je koncový odberateľ plynu odberateľ plynu v domácnosti alebo
odberateľ plynu mimo domácnosti (odberatelia mimo domácnosti označení nižšie ako
„ostatní“), ktorý nakupujú plyn pre vlastnú spotrebu. Odberateľom plynu v domácnosti je
fyzická osoba odoberajúca plyn na základe zmluvy o dodávke plynu (ďalej len „zmluva“),
prípadne na základe prihlášky k odberu plynu pre svoju vlastnú spotrebu v domácnosti, nie
však na podnikateľské účely, s odberateľom zvoleným a dohodnutým druhom tarify D1, D2,
D3 alebo D4 na jednotlivom odbernom mieste. Dodávkou plynu pre domácnosti nie sú
odbery plynu určené na výrobu tepla a ohrev vody zo spoločného tepelného zdroja bytového
domu. Odberateľom plynu mimo domácnosti je osoba, ktorá nakupuje plyn, ktorý nie je
využívaný na vlastnú spotrebu odberateľa plynu v domácnosti.
1.3. Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenníka je odberateľom kategórie Malé podnikanie
a organizácie (maloodber) fyzická osoba alebo právnická osoba s požadovaným ročným
odberom plynu na odbernom mieste do 633 tis. kWh (približne do 60 tis. m3) vrátane, ktorá
odoberá plyn na základe zmluvy.
1.4. Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenníka je odberateľom elektriny v domácnosti
odberateľ, ktorého odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy
elektriny nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do 1 kV) a ktorý nakupuje elektrinu pre
vlastnú spotrebu v domácnosti (t. j. pre domácnosti, chaty, záhrady, garáže, a pod., ak odber
elektriny neslúži na podnikateľskú činnosť, alebo inú činnosť, ktorá nepredstavuje vlastnú
spotrebu elektriny v domácnosti)

2. Ceny výkonov a služieb súvisiacich s dodávkou plynu
tabuľka č.1
Popis činnosti

JV

Cena v EUR bez
DPH

Zabezpečenie obnovenia dodávky plynu, vrátane dopravy, do
odberného miesta, v ktorom bola dodávka plynu z titulu neoprávneného
odberu pre koncového odberateľa fyzicky prerušená

EUR/výkon

78,53

94,24

Zabezpečenie fyzického prerušenia/obmedzenia dodávky plynu z titulu
neoprávneného odberu pre koncového odberateľa vrátane dopravy

EUR/výkon

78,53

–

Zabezpečenie účtovného prerušenia/obmedzenia dodávky plynu z titulu
neoprávneného odberu pre koncového odberateľa vrátane dopravy, v
prípade, že meradlo je nedostupné, alebo odberateľ prerušenie /
obmedzenie neumožnil

EUR/výkon

78,53

–

Zabezpečenie obnovenia dodávky plynu do odberného miesta, v
ktorom z titulu neoprávneného odberu nenastalo fyzické prerušenie
distribúcie plynu pre koncového odberateľa s meradlom do veľkosti G6

EUR/výkon

35,00

42,00

EUR/výkon

35,00

42,00

EUR/výkon

78,53

94,24

EUR/výkon

120,85

145,02

EUR/výkon

31,56

37,87

Zabezpečenie obnovenia dodávky plynu do odberného miesta , v
ktorom z titulu neoprávneného odberu nenastalo fyzické prerušenie
distribúcie plynu pre koncového odberateľa s meradlom veľkosti nad
veľkosť G6 (žiadosť o pripojenie do lehoty 15 dní od požiadavky na
prerušenie dodávky plynu)
Zabezpečenie obnovenia dodávky plynu do odberného miesta , v
ktorom z titulu neoprávneného odberu nenastalo fyzické prerušenie
distribúcie plynu pre koncového odberateľa s meradlom veľkosti nad
veľkosť G6 (žiadosť o pripojenie po lehote 15 dní od požiadavky na
prerušenie dodávky plynu)
Zabezpečenie overenia plynomera na žiadosť koncového odberateľa
vrátane demontáže, montáže plynomera a dopravy
Zabezpečenie montáže plynomera na žiadosť koncového odberateľa
vrátane dopravy - kategória domácnosti a Malé podnikanie a organizácie
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Cena v EUR s DPH

(maloodber)
Zabezpečenie demontáže plynomera na žiadosť koncového odberateľa
vrátane dopravy - kategória domácnosti a Malé podnikanie a organizácie
(maloodber)
Zabezpečenie montáže plynomera na žiadosť koncového odberateľa
vrátane dopravy – ostatní, t.j. okrem odberateľov kategórie domácnosť
a Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
Zabezpečenie demontáže plynomera na žiadosť koncového odberateľa
vrátane dopravy – ostatní, t.j. t.j. okrem odberateľov kategórie
domácnosť a Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

EUR/výkon

31,56

37,87

EUR/výkon

237,08

284,50

EUR/výkon

237,08

284,50

Vystavenie duplikátu faktúry na žiadosť zákazníka - zaslanie poštou

EUR/výkon

6,00

7,20

Vystavenie duplikátu faktúry na žiadosť zákazníka - zaslanie e-mailom,
osobne

EUR/výkon

4,00

4,80

Uzatvorenie dohody na splátky

EUR/výkon

12,50

15,00

Vystavenie faktúry za kratšie ako 12-mesačné obdobie na požiadanie
zákazníka

EUR/výkon

15,00

18,00

Vystavenie potvrdenia na žiadosť zákazníka (o zmluvnom vzťahu, výške
záväzkov voči SPP)

EUR/výkon

12,75

15,30

Oznámenie o zrušení dohody na splátky

EUR/výkon

1,00

–

Náhrada nákladov za upomienku

EUR/výkon

3,00

–

Poplatok za zaslanie upomienky odberateľom kategórie domácnosť
a Malé podnikanie a organizácie (maloodber), s ktorými dodávateľ počas
12 mesiacov pred uzavretím zmluvy ukončil akýkoľvek zmluvný vzťah
odstúpením od zmluvy

EUR/výkon

15,00

–

Zabezpečenie zrýchleného obnovenia dodávky ZP odberateľom
kategórie DOM a MPO z titulu neoprávneného odberu pre koncového
odberateľa vrátane dopravy

EUR/výkon

255,00

306,00

Poplatok za znovupripojenie odberného miesta v prípade
predchádzajúcej fyzickej demontáže meradla na príslušnom odbernom
mieste realizovanej najviac 9 mesiacov pred znovupripojením
odberného miesta.

EUR/výkon

73,53

88,24

EUR

ocenenie dodávky
plynu podľa cien
platného cenníka
za dodávku plynu
dodávateľa v čase
neoprávneného
odberu plynu

-

- náhrada škody dodávateľa súvisiaca s jej spracovaním – fixná
časť - zákazník obsluhovaný hromadnou obsluhou

EUR/výkon

23,70

-

- náhrada škody dodávateľa súvisiaca s jej spracovaním – fixná
časť - zákazník obsluhovaný mimo hromadnej obsluhy

EUR/výkon

45,62

-

EUR/výkon

25% z ocenenia
dodávky plynu
podľa cien
platného cenníka
za dodávku plynu
dodávateľa v čase
neoprávneného
odberu plynu

Náhrada škody dodávateľa vzniknutej z dodávky plynu bez uzatvorenej
zmluvy o dodávke plynu:

- náhrada škody za skutočný odber plynu bez uzatvorenej
zmluvy o dodávke plynu

- náhrada škody dodávateľa súvisiaca s jej spracovaním –
variabilná časť
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Dodávateľ fakturuje odberateľovi ceny za služby a výkony uvedených v tabuľke č. 1 vystavením
samostatných faktúr mimo vyúčtovania dodávky plynu.
Ak je dodávka plynu zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero nadväzujúcich
distribučných sietí, má dodávateľ tiež právo uplatniť všetky poplatky v zmysle Cenníka externých
služieb príslušných prevádzkovateľov nadväzujúcich distribučných sietí vo výške určenej týmito
cenníkmi, ktoré prináležia danému odbernému miestu.
V prípade, ak je odberateľ v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči dodávateľovi, je povinný
nahradiť dodávateľovi všetky náklady spojené s prerušením a obnovením distribúcie a dodávky plynu
v zmysle tohto cenníka, ktoré vyvolal na strane dodávateľa v súvislosti s objednaním úkonov
prerušenia a obnovenia distribúcie a dodávky plynu podľa pravidiel PDS. Povinnosť podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na prípad, kedy v čase prerušenia, resp. účtovného prerušenia už
boli záväzky zo strany odberateľa uhradené.

3. Ceny výkonov a služieb súvisiacich s dodávkou elektriny
tabuľka č.3
Popis činnosti
Zabezpečenie obnovenia dodávky EE do odberného miesta v sústave
ZSE-D* , do ktorého bola dodávka prerušená pre porušenie zmluvy o
dodávke
Zabezpečenie obnovenia dodávky EE do odberného miesta v sústave
VSE-D* , do ktorého bola dodávka prerušená pre porušenie zmluvy o
dodávke
Zabezpečenie obnovenia dodávky EE do odberného miesta v sústave
SSE-D*, do ktorého bola dodávka prerušená pre porušenie zmluvy o
dodávke
Zabezpečenie prerušenia dodávky EE do odberného miesta v sústave
SSE-D* z dôvodu porušenia zmluvy o dodávke

JV

Cena v EUR bez
DPH

Cena v EUR s DPH

EUR/výkon

60,68

72,82

EUR/výkon

55,02

66,02

EUR/výkon

35,27

42,32

EUR/výkon

40,27

-

*Ide o poplatky v zmysle Cenníkov externých služieb, ktoré sú zverejnené na stránkach príslušných
prevádzkovateľov distribučných sústav: 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.

Dodávateľ má tiež právo uplatniť všetky poplatky v zmysle Cenníka externých služieb príslušných
prevádzkovateľov distribučných sústav vo výške určenej týmito cenníkmi, ktoré prináležia danému
odbernému miestu.

4. Ceny doplnkových služieb
tabuľka č.2
JV

Cena v EUR bez
DPH

Cena v EUR s DPH

EUR/rok

3,00

3,60

Poplatok za službu Asistenčné služby od SPP uzatvorenú po 16.9.2014

EUR/18 mesiacov

7,50

9,00

Poplatok za službu Balík 1-2-3 od SPP

EUR/18 mesiacov

16,67

20,00

Popis činnosti
Poplatok za službu Asistenčné služby SPP uzatvorenú do 15.9.2014

5. Záverečné ustanovenia
Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 16. júna 2015. Ku dňu nadobudnutia platnosti tohto cenníka
sa ruší platnosť Cenníka externých služieb a výkonov ev.č. ESaV 1/2015, zverejneného na internetovej
stránke dodávateľa www.spp.sk, ktorého účinnosť bola od 1. januára 2015.
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