Cenník služieb VSD, a.s. platný od 1.7.2015
Kapitola, názov a náplň služby

Cena bez DPH
(€)

Sadzba DPH 20% (€)

Cena s DPH
(€)

24,83

4,97

29,80

€

67,58

13,52

81,10

€

33,00

6,60

39,60

€

16,67

3,33

20,00

MJ

1. Výmena merania
Výmena elektromera na základe požiadavky zmluvného partnera z dôvodu zmeny sadzby, premiestnenia merania, zmeny
príkonu alebo zmeny potreby meracieho zariadenia vrátane zapojenia sekundárnych okruhov meracích transformátorov.
Tento poplatok sa uplatňuje aj pri výmene meradla z dôvodu žiadosti o preskúšanie určeného meradla, ak výsledkom
preskúšania pôvodného určeného meradla bolo, že určené meradlo meralo správne. Montážne práce, t. j. uchytenie
meracích transformátorov a zapojenie primárnych okruhov, nie sú predmetom výmeny merania. Tento poplatok sa
neuplatňuje v prípadoch, ak žiadateľ o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity uhradil pripojovací poplatok v zmysle
platnej legislatívy. K cene služby budú pripočítané náklady na dopravu podľa položky č. 7.

€

2. Preskúšanie meracieho zariadenia
Podkladom pre uplatnenie poplatku pri preskúšaní meracieho zariadenia na žiadosť užívateľa sústavy je výsledný
protokol zo Slovenskej legálnej metrológie o nezávadnosti meradla. Poplatok sa uplatňuje spolu s poplatkom za výmenu
merania. K cene služby bude pripočítaný poplatok za výsledný protokol Slovenskej legálnej metrológie.

3. Opätovné pripojenie odberného miesta
Tento poplatok sa uplatňuje v prípadoch, keď prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) vykonáva úkony súvisiace
s odpojením a pripojením odberného miesta v prípadoch neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny. Neplánované
prerušenie distribúcie je prerušenie z dôvodov žiadosti príslušného dodávateľa elektriny o prerušenie, alebo na základe
podnetu PDS kvôli nevyhovujúcemu technickému stavu zariadenia a podobne. Poplatok sa tiež uplatňuje v prípadoch
pripojenia dočasného odberu z distribučnej hladiny nízkeho napätia, ako aj v prípadoch žiadostí o opätovné pripojenie po
neúspešnom výkone prerušenia distribúcie z dôvodov na strane dodávateľa elektriny alebo odberateľa elektriny
(neumožnenie prístupu k určenému meradlu a podobne). Súčasťou poplatku sú aj náklady spojené s preverením
technického stavu OM pred opätovným pripojením po predchádzajúcom prerušení distribúcie, práce montéra spojené
s prerušením a obnovením distribúcie elektriny vrátane zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii bez demontáže
elektromera, ako aj náklady súvisiace s viacnásobnými výjazdmi a výzvami odberateľov v prípade neúspešných realizácií
prerušení distribúcie. Poplatok sa uplatní u toho, kto požiadal o opätovné pripojenie (odberateľ alebo dodávateľ elektriny).
V cene sú započítané aj náklady na dopravu.

4. Odpočet meradla mimo termínu
Tento poplatok sa uplatňuje pri odpočte meradla mimo termínu určeného podľa zaradenia odberného miesta do
odpočtového cyklu stanoveného zo strany PDS. V cene sú započítané aj náklady na dopravu.
5. Nadštandardné obchodné meranie
Poplatok pre jeden elektromer za montáž obchodného merania nad štandard určený v Prevádzkovom poriadku PDS a
Technických podmienkach pripojenia je súčasťou pripojovacieho poplatku za takéto meranie nad štandard a je stanovený
podľa Metodického pokynu PDS. Poplatok sa uplatní u žiadateľa pre zriadenie obchodného merania nad štandard.

MP

Kapitola, názov a náplň služby

Cena bez DPH
(€)

Sadzba DPH 20% (€)

Cena s DPH
(€)

9,08

1,82

10,90

24,83

4,97

29,80

16,67

3,33

20,00

€

6,75

1,35

8,10

€

10,00

Na uvedenú sumu sa
nevzťahuje účtovanie
DPH

MJ

6. Poskytovanie dát pri nadštandardnom obchodnom meraní
Tento poplatok sa uplatňuje žiadateľovi pri mesačnom poskytovaní dát zo zrealizovaného obchodného merania typu A
€/mesiac/
nad štandard určený Technickými podmienkami a Prevádzkovým poriadkom PDS. Poplatok zahŕňa náklady na prenosové
profil
cesty AZD, spracovanie a poskytnutie nameraných dát.
€
7. Náklady na dopravu
€
Poplatok zahŕňa náklady na dopravu súvisiacu so zabezpečovaním požadovanej služby.
8. Montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby)
Tento poplatok sa uplatňuje v prípadoch, ak montáž prevádzkovej plomby elektromera a jeho súčastí, ističa alebo
meracieho miesta je vyvolaná zo strany užívateľa sústavy. V prípade odplombovania meracieho miesta (napr. krytu
rozvádzača, svorkovnice, a pod.) sa cena vzťahuje na odplombovanie a zaplombovanie jedného meracieho miesta.
Poplatok sa uplatňuje aj v prípadoch bez predchádzajúceho odplombovania (výmena ističa na odberných miestach
vybavených staršími typmi ističov bez prevádzkovej plomby). K cene služby budú pripočítané náklady na dopravu podľa
položky č. 7 (pričom platí, že v prípadoch tzv. hromadných plombovaní sa účtuje poplatok „Náklady na dopravu“ iba raz).
Tento poplatok sa neuplatňuje v prípadoch, ak žiadateľ o zvýšenie rezervovanej kapacity uhradil pripojovací poplatok v
zmysle platnej legislatívy alebo v prípadoch, keď odberateľ zrealizoval preložku elektromerového rozvádzača na verejne
prístupné miesto v zmysle podmienok merania a na základe prevádzkovateľom distribučnej sústavy odsúhlasenej
projektovej dokumentácie.
9. Poplatok za upomienku
Tento poplatok sa uplatňuje v prípadoch, ak zmluvnému partnerovi bola zaslaná upomienka – výzva z dôvodu
neuhradených splatných agregovaných faktúr za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy.
10. Zriadenie nadštandardného pripojenia do distribučnej sústavy (zaisťovacie vedenie)
Poplatok za pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy z dôvodu požadovaného zabezpečenia distribúcie “nad štandard“
určený v Technických podmienkach PDS (zálohové napájanie) je stanovený v súlade s platnými právnymi predpismi.

11. Opakovaná technická obhliadka alebo opakovaná funkčná skúška zdroja na výrobu elektriny s pripojením do
distribučnej sústavy
Tento poplatok sa uplatňuje v prípadoch, ak do času realizácie technickej obhliadky alebo funkčnej skúšky zdroja v
procese pripájania zdroja na výrobu elektriny do distribučnej sústavy neboli splnené podmienky PDS uvedené vo
vyjadrení k realizačnej dokumentácii výrobného zariadenia žiadateľa alebo neboli splnené podmienky uvedené v
dokumente "Technické podmienky VSD, a.s." a predošlá technická obhliadka alebo funkčná skúška nebola úspešná, čo
má za následok opätovné zvolanie a realizáciu technickej obhliadky alebo funkčnej skúšky zdroja.
Tento poplatok sa uplatňuje tiež v prípade, ak v čase realizácie technickej obhliadky alebo funkčnej skúšky zdroja
zavinením žiadateľa o pripojenie zdroja alebo jeho uvedenie do prevádzky nie je možné vykonať technickú obhliadku
alebo funkčnú skúšku (napr. neprítomnosť kvalifikovanej osoby pre manipuláciu s elektrickými zariadeniami).
Opakovaná technická obhliadka alebo funkčná skúška môže byť vykonaná až po zaplatení tohto poplatku
bezhotovostným prevodom na účet PDS. Poplatok sa uplatní voči povinnej osobe na základe identifikačných údajov
uvedených v žiadosti o pripojenie alebo v platnej zmluve o pripojení. V cene sú započítané aj náklady na dopravu.

individuálne

€

Zdroj na výrobu elektriny s pripojením do VN
Zdroj na výrobu elektriny s pripojením do NN

497,92
80,17

99,58

597,50

16,03

96,20

14,17

2,83

17,00

12. Výpis z bilančnej skupiny
Tento poplatok bude uplatnený pre vyhotovenie výpisu z bilančnej skupiny na základe žiadosti dodávateľa elektriny
v zmysle vyhlášky ÚRSO 24/2013 Z. z. prílohy č. 9.

€

Kapitola, názov a náplň služby

MJ

Cena bez DPH
(€)

€

TRAFOSLUŽBA
24,83

Sadzba DPH 20% (€)

Cena s DPH
(€)

4,97

29,80

7,28

43,70

13. Poskytnutie transformátora na dočasné užívanie
V prípade požiadavky na poskytnutie transformátora na dočasné užívanie sa skontaktujte s TRAFOSLUŽBOU na
telefónnom čísle +421 918 594 526. Ak TRAFOSLUŽBA disponuje transformátorom požadovaného výkonu, pred
samostatným poskytnutím transformátora bude uzavretá medzi vlastníkom transformátora VSD, a.s., ako poskytovateľom
a užívateľom, Zmluva o poskytnutí transformátora na dočasné užívanie. V prípade rezervácie TR je poplatok za
rezerváciu TR stanovený vo výške 60% z mesačnej ceny za poskytnutie transformátora na dočasné užívanie.
Nájomné za dočasné užívanie transformátora za mesiac
Výkon transformátora *
63 kVA

€/mes.

100 kVA

€/mes.

160 kVA

€/mes.

250 kVA

€/mes.

400 kVA

€/mes.

630 kVA

€/mes.

36,42
46,83
55,42
67,58
82,25
93,58

9,37

56,20

11,08

66,50

13,52

81,10

16,45

98,70

18,72

112,30

* V prípade, že prenajatý transformátor nie je uvedený vo výkonovej rade, ako poplatok za nájom sa považuje cena pre
transformátor najbližšieho vyššieho výkonu. V prípade spoločného využitia transformátora sa uvedie percentuálny podiel
využitia výkonu prislúchajúceho inštalovanému transformátoru. V nájomnom nie sú kalkulované náklady na prípadnú
opravu alebo náhradu transformátora v prípade jeho poškodenia. Tieto prípady, ako aj fakturáciu za nájom rieši písomne
uzavretá Zmluva o poskytnutí transformátora na dočasné užívanie.

14. Inštalácia transformátora poskytnutého na dočasné užívanie
TRAFOSLUŽBA poskytne na základe objednávky užívateľa dopravu transformátora na stanovište transformátora, resp.
dopravu transformátora na miesto jeho inštalácie, ako aj jeho inštaláciu. Poplatok za poskytnutú službu bude stanovený
na základe individuálnej kalkulácie, ktorá zohľadňuje dobu trvania pracovného výkonu, dopravné náklady a spotrebovaný
materiál.

TRAFOSLUŽBA

15. Prenájom podperných bodov elektrických vedení
Podperné body elektrických vedení napäťovej úrovne NN
Využitie podperných bodov NN vedení pre: prívodné vedenia, ktoré nie sú majetkom VSD, a.s., telefónne vedenia a
zariadenia alebo iné telekomunikačné zariadenia, rozhlasové vedenia a zariadenia, vedenia a zariadenia káblovej
televízie, vedenia a zariadenia verejného osvetlenia, optické káble, vedenia a zariadenia výstražného systému
obyvateľstva (kamerový systém). Na tento účel sa po stanovení podmienok, vypracovaní a odsúhlasení projektovej
dokumentácie (PD) uzatvára Nájomná zmluva.
Umiestnenie rozhlasového vedenia a zariadenia v majetku miest a obcí, vedenia a zariadenia verejného osvetlenia v
majetku miest a obcí a vedenia a zariadenia výstražného systému obyvateľstva v majetku miest a obcí na podperných
bodoch NN vedenia sa nespoplatňuje. Na tento účel sa po stanovení podmienok, vypracovaní a odsúhlasení PD uzatvára
Zmluva o výpožičke.

€/PB/rok

13,50

2,70

16,20

€/PB/rok

26,67

5,33

32,00

Podperné body elektrických vedení napäťovej úrovne VN
Využitie podperných bodov VN vedení pre umiestňovanie samonosných optických káblov. Na tento účel sa po stanovení
podmienok, vypracovaní a odsúhlasení PD uzatvára Nájomná zmluva.

Kapitola, názov a náplň služby

MJ

Cena bez DPH
(€)

Sadzba DPH 20% (€)

Cena s DPH
(€)

4,97
0,13

29,80
0,80

0,15

0,90

0,33

2,00

0,35

2,10

16. Prenájom chráničiek
Využitie chráničiek elektrických vedení s voľnou kapacitou na uloženie optických vlákien a iných technických zariadení
komunikačných sietí, obecného rozhlasu, obecného osvetlenia, prípadne iných technických zariadení vo verejnom
záujme. Po stanovení podmienok využitia chráničky sa uzatvára nájomná zmluva.
V závislosti od druhu terénu je prenájom chráničiek nasledovný:

€

Chránička HDPE 110 - voľný terén

€/bm/rok

Chránička HDPE 40/3 - voľný terén

€/bm/rok

Chránička HDPE 110 - spevnená plocha

€/bm/rok

Chránička HDPE 40/3 - spevnená plocha

€/bm/rok

24,83
0,67
0,75
1,67
1,75

€

150,00

30,00

180,00

€/služba/
týž.

10,00

2,00

12,00

€

146,00

29,20

175,20

€

99,00

19,80

118,80

€

250,00

50,00

300,00

€

140,00

28,00

168,00

17. Zaizolovanie NN vzdušného prívodného vedenia
Poplatok sa uplatňuje na základe požiadavky zákazníka z dôvodu (napr. rekonštrukcia strechy, oprava domu a pod.). V
cene sú započítané aj náklady na dopravu a prenájom izolačných trubíc na dobu maximálne jeden mesiac. Pri prenájme
izolačných trubíc na dlhšiu dobu ako jeden mesiac bude zákazníkovi fakturovaná aj položka č.18 pre každý ďalší aj
začatý týždeň ako prenájom izolačných trubíc na dlhšiu dobu ako jeden mesiac.
18. Prenájom izolačných trubíc
Poplatok sa uplatňuje pri prenájme izolačných trubíc na dobu dlhšiu ako jeden mesiac za každý ďalší týždeň nad jeden
mesiac.
19. Manipulácie na VN zariadeniach VSD (VN, DTS)
Poplatok sa uplatňuje za manipulácie na VN zariadení VSD vyvolané oprávnenou požiadavkou objednávateľa (napr.
rekonštrukcia vlastných EZ zariadení zákazníka, z bezpečnostných dôvodov, oprava a údržba vlastných zariadení
zákazníka a pod.) Jedná sa o manipulácie spojené s vypnutím, uvoľnením zariadenia z prevádzky - odšablonovaním a
následným uvedením VN zariadenia VSD do prevádzky (napr. vypnúť / zapnúť UVČ, TS, odpínač, vypínač a pod.). V
cene sú započítané aj náklady na dopravu.
20. Manipulácie na NN zariadeniach VSD
Poplatok sa uplatňuje za manipulácie na NN zariadení VSD vyvolané oprávnenou požiadavkou objednávateľa (napr.
rekonštrukcia vlastných EZ zariadení zákazníka, z bezpečnostných dôvodov, oprava a údržba vlastných zariadení
zákazníka a pod.) Jedná sa o manipulácie spojené s vypnutím, uvoľnením zariadenia z prevádzky - odšablonovaním,
rozpojením a následným uvedením NN zariadenia VSD do prevádzky ( napr. vypnúť / zapnúť vypínač, poistkový
odpínač a pod.). V cene sú započítané aj náklady na dopravu.
21. Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení VN a DTS
Poplatok sa uplatňuje za manipulácie, zaistenie a odistenie VN a TS zariadení spoločnosti VSD vyvolané oprávnenou
požiadavkou objednávateľa (napr. z dôvodu výkonu prác na vlastných zariadeniach, ktoré sú priamo napájané zo
zariadení VSD, prípadne sú v spoločných priestoroch, pre práce v blízkosti zariadení VSD pod napätím a pod.). V cene sú
započítané aj náklady na dopravu.
22. Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení NN
Poplatok sa uplatňuje za manipulácie, zaistenie a odistenie NN zariadení spoločnosti VSD vyvolané oprávnenou
požiadavkou objednávateľa (napr. z dôvodu výkonu prác na vlastných zariadeniach, ktoré sú priamo napájané zo
zariadení VSD, prípadne sú v spoločných priestoroch, pre práce v blízkosti zariadení VSD pod napätím a pod.). V cene sú
započítané aj náklady na dopravu.

Kapitola, názov a náplň služby

MJ

Cena bez DPH
(€)

Sadzba DPH 20% (€)

Cena s DPH
(€)

€€

105,00
24,83

21,00
4,97

126,00
29,80

€

59,00

11,80

70,80

€

47,00

9,40

56,40

23. Odpojenie a znovu pripojenie už pripojeného elektrického zariadenia do DS na základe žiadosti vlastníka
Poplatok sa uplatňuje pri požiadavke zákazníka na konštrukčné odpojenie a znovu pripojenie VN, prípad. NN zariadenia
(demontáž a znovu montáž) z dôvodu rekonštrukcie stavby v jeho vlastníctve, výrezu stromov, prípadne orezu stromov
mimo zariadenia VSD a pod. Tento poplatok zahŕňa rozpojenie distribučnej siete, krátkodobá dočasná demontáž vodičov
v krátkom úseku, príp. demontáž a znovu montáž prípojky a pod.. Uvedená položka je vždy spojená s príslušnou položkou
pre manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení VN, prípadne NN (položka 21 resp. 22) . V cene sú započítané aj
náklady na dopravu.
24. Výmena hlavného ističa do 50 A v ER
Poplatok sa uplatňuje pri požiadavke zákazníka o výmenu hlavného ističa, ktorý bol identifikovaný ako nefunkčný pri
výjazde pracovníkov pohotovostnej služby. Cena zahŕňa demontáž chybného hlavného ističa, montáž nového ističa s
dodávkou hlavného ističa tej istej ampérickej hodnoty a s tou istou vypínacou charakteristikou ako bol pôvodný a znovu
zaplombovanie hlavného ističa. Výkon služby je podmienený kladným posúdením realizovateľnosti servisným technikom
pohotovostnej služby.
25. Výmena hlavného ističa v ER do 50 A (bez dodávky hlavného ističa)
Poplatok sa uplatňuje pri požiadavke zákazníka o výmenu hlavného ističa, ktorý bol identifikovaný ako nefunkčný pri
výjazde pracovníkov pohotovostnej služby. Cena zahŕňa demontáž chybného hlavného ističa, montáž nového ističa s
dodávkou hlavného ističa od zákazníka s tou istou ampérickou hodnotou a s tou istou vypínacou charakteristikou ako bol
pôvodný a znovu zaplombovanie hlavného ističa. Výkon služby je podmienený kladným posúdením realizovateľnosti
servisným technikom pohotovostnej služby.
26. Prevádzkovanie VN TS a NN cudzích EZ
Plnenie zákonných podmienok pre prevádzkovanie a obsluhu VTZ spojených s výkonom služieb (manipulácie, údržba,
drobné opravy, vedenie dokumentácie, pohotovosť, OPOS, US, ...).

individuálna

27. Dohľad pri prácach na zariadeniach VSD
Dohľad pri práci v blízkosti zariadení spoločnosti VSD kontrola stavu zakrytých zariadení, ktorý je zadefinovaný
požiadavkou investora, prípadne podmienkou technickej realizácie. Dohľad pri odkrytých zariadeniach spoločnosti VSD,
prípadne ich znovu zakrytí (zemné práce a pod.). Dohľad pri práci na elektrických inštaláciách VSD v blízkosti časti pod
napätím podľa STN 343100 čl. 7.4.2.1-4 (technicko organizačné opatrenia – napr. vypnutie OZ, vystavenie B príkazu pre
prácu v blízkosti zariadenia pod napätím a pod.) V cene sú započítané aj náklady na dopravu. Cena platí pre práce v
trvaní do 1,5 hod a pre 1 pracovníka. V prípade väčšieho rozsahu prác bude cena stanovená individuálne (dohodou).

28. Sprístupnenie zariadenia VSD externým projektantom, konzultácia technických možnosti priamo v externom
prostredí
Poplatok sa uplatňuje za sprístupnenie zariadenia VSD napr. pre možnosť zaústenia cudzích zariadení do EZ VSD,
potreby projektantov pri projektovaní a pod.

€

46,00

9,20

55,20

€

33,33

6,67

40,00

€

33,33

6,67

40,00

29. Merania technických a fyzikálnych veličín na zariadení NN na žiadosť vlastníka zariadenia
Poplatok sa uplatňuje pri požiadavke na meranie elektrických veličín - uzemnenie, impedančná smyčka, izolačný odpor a
pod. na NN zariadení vo vlastníctve zákazníka, s vydaním protokolu (jeden protokol od 1 do 5 meraní).
30. Preventívna údržba na zariadení EZ VN, TS a NN vo vlastníctve žiadateľa
Výkon preventívnej / periodickej údržby pre cudzieho vlastníka EZ v rozsahu dohody.

individuálna

Kapitola, názov a náplň služby

MJ

Cena bez DPH
(€)

Sadzba DPH 20% (€)

Cena s DPH
(€)

€

115,00

23,00

138,00

24,83

4,97

29,80

32,00

6,40

38,40

31. Opravy a odstraňovanie porúch (menšieho rozsahu) na zariadení vo vlastníctve žiadateľa VN, TS a NN
Drobné opravy na cudzom zariadení, ktoré súvisia s bezprostredným obnovením distribúcie elektriny pre OM (výmena VN
poistky, spojenie/rozpojenie vodiča, výmena izolátorov a pod.). V cene sú započítané aj náklady na dopravu.

€

32. Špeciálna odborná činnosť a poradenstvo PS VN a NN
Rozsah činnosti na základe dohody so zákazníkom (pomoc pri správe a vedení prevádzkovej dokumentácie, tvorba a
aktualizácia MPP, tvorba a pomoc pri spracovaní BPP a pod.).

€/hod/
1prac.

33. Ostatné služby
Položka pre fakturovanie ostatných služieb nezahrnutých v tomto cenníku na základe individuálnej kalkulácie, ktorá
zohľadňuje dobu trvania pracovného výkonu, dopravné náklady a spotrebovaný materiál. Platí aj pre použitý materiál a
všetky práce, ktoré vyplynú z nepripravenosti miesta výkonu práce.
Ceny uvedené v tomto cenníku nezahŕňajú použitý materiál.
Skratky:
AZD - automatizovaný systém zberu dát
BPP - bezpečné pracovné postupy
ER – elektromerový rozvádzač
EZ - energetické / elektrické zariadenie
MP - Metodický pokyn PDS
MPP - miestny prevádzkový predpis
NN - nízke napätie
OM - odberné miesto
OPOS - odborná prehliadka a odborná skúška
OZ – opätovné zapnutie
PB - podperný bod
PD - projektová dokumentácia
PDS - prevádzkovateľ distribučnej sústavy
PRIS - prípojná rozvodná istiaca skriňa
RIS - rozvodná istiaca skriňa
RKZ - rezervovaná kapacita (požadovaný príkon) cez zaisťovacie vedenie, na základe ktorého sa mesačne
fakturuje cena za túto službu
TS - trafostanica
US - úradná skúška
UVČ - úsekový vypínač číslo
VTZ - vyhradené technické zariadenie
VN - vysoké napätie
VRIS - vonkajšia rozpojovacia istiaca skriňa
VVN - veľmi vysoké napätie
vyp/zap - vypnutie/zapnutie
zaist/odist - zaistenie/odistenie

individuálna

