Cenník služieb pre rok 2015 - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

P.č. Kód produktu

Názov

cena bez DPH

1 OB1101

ODPOČET OM - PRIAMY ELEKTROMER

12,00 EUR

2 OB1102

ODPOČET OM - POLOPRIAMY ELEKTROMER

24,00 EUR

3 OB1103

ODPOČET OM - NEPRIAMY ELEKTROMER

43,00 EUR

4 OB1201

ZBER PROFILOV - PRIAMY ELEKTROMER

23,00 EUR

5 OB1202

ZBER PROFILOV - POLOPRIAMY ELEKTROMER

36,00 EUR

6 OB1203

ZBER PROFILOV - NEPRIAMY ELEKTROMER

56,00 EUR

7 OB2101

ODPOJENIE OM PRE NEPLATENIE - PRIAMY ELEKTROMER

31,00 EUR

8 OB2102

ODPOJENIE OM PRE NEPLATENIE - POLOPRIAMY ELEKTROMER

82,00 EUR

9 OB2103

ODPOJENIE OM PRE NEPLATENIE - NEPRIAMY ELEKTROMER

164,00 EUR

10 OB2201

ZNOVUZAPOJENIE OM - PRIAMY ELEKTROMER

25,00 EUR

11 OB2202

ZNOVUZAPOJENIE OM - POLOPRIAMY ELEKTROMER

68,00 EUR

12 OB2203

ZNOVUZAPOJENIE OM - NEPRIAMY ELEKTROMER

13 OB3101

MONTÁŽ ELEKTROMERA - PRIAMY ELEKTROMER

14 OB3102

MONTÁŽ ELEKTROMERA - POLOPRIAMY ELEKTROMER

266,00 EUR

15 OB3103

MONTÁŽ ELEKTROMERA - NEPRIAMY ELEKTROMER

465,00 EUR

16 OB3201

MONTÁŽ, VÝMENA, DEMONTÁŽ POMOCNÉHO PRÍSTROJA - PRIAMY ELEKTROMER

29,00 EUR

17 OB3202

MONTÁŽ, VÝMENA, DEMONTÁŽ POMOCNÉHO PRÍSTROJA - POLOPRIAMY ELEKTROMER

55,00 EUR

18 OB3203

MONTÁŽ, VÝMENA, DEMONTÁŽ POMOCNÉHO PRÍSTROJA - NEPRIAMY ELEKTROMER

178,00 EUR

19 OB3301

PRIPOJENIE KRÁTKODOBÉHO ODBERU - PRIAMY ELEKTROMER

103,00 EUR

20 OB3302

PRIPOJENIE KRÁTKODOBÉHO ODBERU - POLOPRIAMY ELEKTROMER

168,00 EUR

21 OB3401

VÝMENA ELEKTROMERA - PRIAMY ELEKTROMER

40,00 EUR

22 OB3402

VÝMENA ELEKTROMERA - POLOPRIAMY ELEKTROMER

86,00 EUR

23 OB3403

VÝMENA ELEKTROMERA - NEPRIAMY ELEKTROMER

24 OB5101

OBNOVENIE MONTÁŽNEJ PLOMBY - PRIAMY ELEKTROMER

18,00 EUR

25 OB5102

OBNOVENIE MONTÁŽNEJ PLOMBY - POLOPRIAMY ELEKTROMER

38,00 EUR

26 OB5103

OBNOVENIE MONTÁŽNEJ PLOMBY - NEPRIAMY ELEKTROMER

27 OB5201

ODOVZDANIE OM NA VÝKON PRÁC - PRIAMY ELEKTROMER

14,00 EUR

28 OB5202

ODOVZDANIE OM NA VÝKON PRÁC - POLOPRIAMY ELEKTROMER

30,00 EUR

29 OB5203

ODOVZDANIE OM NA VÝKON PRÁC - NEPRIAMY ELEKTROMER

75,00 EUR

30 OB5301

KONTROLA OM - PRIAMY ELEKTROMER

33,00 EUR

31 OB5302

KONTROLA OM - POLOPRIAMY ELEKTROMER

73,00 EUR

32 OB5303

KONTROLA OM - NEPRIAMY ELEKTROMER

33 OB6101

PARAMETRIZÁCIA ELEKTROMERA - PRIAMY ELEKTROMER

60,00 EUR

34 OB6102

PARAMETRIZÁCIA ELEKTROMERA - POLOPRIAMY ELEKTROMER

90,00 EUR

35 OB6103

PARAMETRIZÁCIA ELEKTROMERA - NEPRIAMY ELEKTROMER

36 OB8101

NÁKLADY NA NEZREALIZOVANÚ POŽIADAVKU - PRIAMY ELEKTROMER

37 OB8102

NÁKLADY NA NEZREALIZOVANÚ POŽIADAVKU - POLOPRIAMY ELEKTROMER

38 OB8103
39 OB8200

NÁKLADY NA NEZREALIZOVANÚ POŽIADAVKU - NEPRIAMY ELEKTROMER
AUTODOPRAVA - CENA ZA 1 KM

40 OB8301

HODINOVÁ ZÚČTOVACIA SADZBA

41 OB8302

HODINOVÁ ZÚČTOVACIA SADZBA - POLOPRIAMY a NEPRIAMY ELEKTROMER

139,00 EUR
40,00 EUR

186,00 EUR

104,00 EUR

202,00 EUR

189,00 EUR
17,00 EUR
55,00 EUR
135,00 EUR
0,50 EUR
27,65 EUR
32,54 EUR

Detailný popis k službám
P.č.

Kód
produktu

1

OB1101

ODPOČET OM - PRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje pri vykonaní mimoriadneho odpočtu stavov elektromera mimo odpočtového
cyklu stanoveného PDS na požiadanie zákazníka o odpočet. V cene sú zahrnuté náklady na dopravu.

2

OB1102

ODPOČET OM - POLOPRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje pri vykonaní mimoriadneho odpočtu stavov elektromera mimo odpočtového
cyklu stanoveného PDS na požiadanie zákazníka o odpočet. V cene sú zahrnuté náklady na dopravu.

3

OB1103

ODPOČET OM - NEPRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje pri vykonaní mimoriadneho odpočtu stavov elektromera mimo odpočtového
cyklu stanoveného PDS na požiadanie zákazníka o odpočet. V cene sú zahrnuté náklady na dopravu.

OB1201

ZBER PROFILOV - PRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje pri poskytnutí profilu záťaže odberateľom, u ktorých je nainštalované meranie s
profilom záťaže. Profil záťaže sa poskytne v papierovej podobe za posledných 30 dní odo dňa
doručenia požiadavky, resp. za posledný kalendárny mesiac pred dňom doručenia požiadavky. V cene
sú započítané aj náklady na dopravu.

OB1202

ZBER PROFILOV - POLOPRIAMY
ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje pri poskytnutí profilu záťaže odberateľom, u ktorých je nainštalované meranie s
profilom záťaže. Profil záťaže sa poskytne v papierovej podobe za posledných 30 dní odo dňa
doručenia požiadavky, resp. za posledný kalendárny mesiac pred dňom doručenia požiadavky. V cene
sú započítané aj náklady na dopravu.

OB1203

ZBER PROFILOV - NEPRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje pri poskytnutí profilu záťaže odberateľom, u ktorých je nainštalované meranie s
profilom záťaže. Profil záťaže sa poskytne v papierovej podobe za posledných 30 dní odo dňa
doručenia požiadavky, resp. za posledný kalendárny mesiac pred dňom doručenia požiadavky. V cene
sú započítané aj náklady na dopravu.

OB2101

ODPOJENIE OM PRE NEPLATENIE - 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.

OB2102

ODPOJENIE OM PRE NEPLATENIE 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.

4

5

6

7

8

Názov

Popis

9

10

11

OB2103

OB2201

OB2202

ODPOJENIE OM PRE NEPLATENIE 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.

ZNOVUZAPOJENIE OM - PRIAMY
ELEKTROMER

Tento poplatok sa uplatňuje v prípadoch súvisiacich s pripojením odbeného 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.

ZNOVUZAPOJENIE OM - POLOPRIAMY
ELEKTROMER

Tento poplatok sa uplatňuje v prípadoch súvisiacich s pripojením odbeného 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.

12

OB2203

ZNOVUZAPOJENIE OM - NEPRIAMY
ELEKTROMER

Tento poplatok sa uplatňuje v prípadoch súvisiacich s pripojením odbeného 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.

13

OB3101

MONTÁŽ ELEKTROMERA - PRIAMY
ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje v prípadoch, keď dochádza k montáži meradla na odbernom mieste bez
meradla. Poplatok sa neuplatňuje v prípade povinnosti PDS namontovať určené meradlo na vlastné
náklady. V cene sú započítané aj náklady na dopravu.

14

OB3102

MONTÁŽ ELEKTROMERA - POLOPRIAMY
ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje v prípadoch, keď dochádza k montáži meradla na odbernom mieste bez
meradla. Poplatok sa neuplatňuje v prípade povinnosti PDS namontovať určené meradlo na vlastné
náklady. V cene sú započítané aj náklady na dopravu.

15

OB3103

MONTÁŽ ELEKTROMERA - NEPRIAMY
ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje v prípadoch, keď dochádza k montáži meradla na odbernom mieste bez
meradla. Poplatok sa neuplatňuje v prípade povinnosti PDS namontovať určené meradlo na vlastné
náklady. V cene sú započítané aj náklady na dopravu.

16

OB3201

MONTÁŽ, VÝMENA, DEMONTÁŽ
POMOCNÉHO PRÍSTROJA - PRIAMY
ELEKTROMER

Tento poplatok sa uplatňuje pri výmene pomocného prístroja (PH, HDO), na základe požiadavky
zákazníka z dôvodu zmeny sadzby, alebo pri montáži, výmene alebo demontáži pomocného prístroja
zákazníka (relé, spínač impulzov, iné..). V cene sú započítané aj náklady na dopravu.

OB3202

MONTÁŽ, VÝMENA, DEMONTÁŽ
POMOCNÉHO PRÍSTROJA - POLOPRIAMY
ELEKTROMER

Tento poplatok sa uplatňuje pri výmene pomocného prístroja (PH, HDO), na základe požiadavky
zákazníka z dôvodu zmeny sadzby, alebo pri montáži, výmene alebo demontáži pomocného prístroja
zákazníka (relé, spínač impulzov, iné..). V cene sú započítané aj náklady na dopravu.

18

OB3203

MONTÁŽ, VÝMENA, DEMONTÁŽ
POMOCNÉHO PRÍSTROJA - NEPRIAMY
ELEKTROMER

Tento poplatok sa uplatňuje pri výmene pomocného prístroja (PH, HDO), na základe požiadavky
zákazníka z dôvodu zmeny sadzby, alebo pri montáži, výmene alebo demontáži pomocného prístroja
zákazníka (relé, spínač impulzov, iné..). V cene sú započítané aj náklady na dopravu.

19

OB3301

PRIPOJENIE KRÁTKODOBÉHO ODBERU PRIAMY ELEKTROMER

Poplatok zahŕňa realizáciu prípojky krátkodobého odberu, odpojenie prípojky, montaž elektromera. V
cene sú započítané aj náklady na dopravu.

20

OB3302

PRIPOJENIE KRÁTKODOBÉHO ODBERU POLOPRIAMY ELEKTROMER

Poplatok zahŕňa realizáciu prípojky krátkodobého odberu, odpojenie prípojky, montaž elektromera. V
cene sú započítané aj náklady na dopravu.

VÝMENA ELEKTROMERA - PRIAMY
ELEKTROMER

Tento poplatok sa uplatňuje pri výmene elektromera prípadne elektromera a pomocného prístroja
(PH, HDO) na základe požiadavky zákazníka z dôvodu premiestnenia merania, zmeny sadzby, zmeny
príkonu, zmeny maximálnej rezervovanej kapacity, zmeny prípojnej hodnoty napätia, zmeny potreby
meracieho zariadenia, odskúšanie funkčnosti, zaplombovanie prístrojov a rozvádzača. V cene výmeny
merania sú započítané náklady na dopravu.

VÝMENA ELEKTROMERA - POLOPRIAMY
ELEKTROMER

Tento poplatok sa uplatňuje pri výmene elektromera prípadne elektromera a pomocného prístroja
(PH, HDO) na základe požiadavky zákazníka z dôvodu premiestnenia merania, zmeny sadzby, zmeny
príkonu, zmeny maximálnej rezervovanej kapacity, zmeny prípojnej hodnoty napätia, zmeny potreby
meracieho zariadenia vrátane zapojenia sekundárnych obvodov meracích transformátorov,
odskúšanie funkčnosti, zaplombovanie prístrojov a rozvádzača. Montážne práce, ako uchytenie
meracích transformátorov a zapojenie primárnych obvodov nie sú predmetom výmeny merania. V
cene výmeny merania sú započítané náklady na dopravu.

VÝMENA ELEKTROMERA - NEPRIAMY
ELEKTROMER

Tento poplatok sa uplatňuje pri výmene elektromera prípadne elektromera a pomocného prístroja
(PH, HDO) na základe požiadavky zákazníka z dôvodu premiestnenia merania, zmeny sadzby, zmeny
príkonu, zmeny maximálnej rezervovanej kapacity, zmeny prípojnej hodnoty napätia (neuplatňuje sa
pokiaľ podlieha procesu pripojenia, výmena merania pre malé zdroje), zmeny potreby meracieho
zariadenia vrátane zapojenia sekundárnych obvodov meracích transformátorov, odskúšanie
funkčnosti, zaplomobanie prístrojov a rozvádzača. Montážne práce, ako uchytenie meracích
transformátorov a zapojenie primárnych obvodov nie sú predmetom výmeny merania. V cene výmeny
merania sú započítané náklady na dopravu.

17

21

22

23

OB3401

OB3402

OB3403

24

25

OB5101

Poplatok sa uplatňuje v prípade, ak obnova prevádzkovej plomby elektromera a jeho súčastí, ističa
alebo meracieho miesta je vyvolaná zo strany zákazníka, alebo v prípadoch obnovy prevádzkovej
OBNOVENIE MONTÁŽNEJ PLOMBY - PRIAMY plomby z dôvodu zmeny nastavenia času blokovania na ovládacom prvku v prípade tarifných zmien
ELEKTROMER
vyžadujúcich úpravu časových pásiem, ako aj pripojenie ovládacích a riadiacich impulzov z meracieho
zariadenia. V cene sú započítané náklady na dopravu, obnovenie prevádzkovej plomby, kontrolu
zariadenia a cestovný čas.

OB5102

OBNOVENIE MONTÁŽNEJ PLOMBY POLOPRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje v prípade, ak obnova prevádzkovej plomby elektromera a jeho súčastí, ističa
alebo meracieho miesta je vyvolaná zo strany zákazníka, alebo v prípadoch obnovy prevádzkovej
plomby z dôvodu zmeny nastavenia času blokovania na ovládacom prvku v prípade tarifných zmien
vyžadujúcich úpravu časových pásiem, ako aj pripojenie ovládacích a riadiacich impulzov z meracieho
zariadenia. V cene sú započítané náklady na dopravu, obnovenie prevádzkovej plomby, kontrolu
zariadenia a cestovný čas.

26

OB5103

OBNOVENIE MONTÁŽNEJ PLOMBY NEPRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje v prípade, ak obnova prevádzkovej plomby elektromera a jeho súčastí, ističa
alebo meracieho miesta je vyvolaná zo strany zákazníka, alebo v prípadoch obnovy prevádzkovej
plomby z dôvodu zmeny nastavenia času blokovania na ovládacom prvku v prípade tarifných zmien
vyžadujúcich úpravu časových pásiem, ako aj pripojenie ovládacích a riadiacich impulzov z meracieho
zariadenia. V cene sú započítané náklady na dopravu, obnovenie prevádzkovej plomby, kontrolu
zariadenia a cestovný čas.

27

OB5201

ODOVZDANIE OM NA VÝKON PRÁC PRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje v prípade odplombovania meracieho miesta ak je požiadavka vyvolaná zo
strany zákazníka, napr. odplombovanie krytu rozvádzača, svorkovnice, hlavného ističa a pod. Cena sa
vzťahuje na odplombovanie jedného meracieho miesta. V cene sú započítané náklady na dopravu.

OB5202

ODOVZDANIE OM NA VÝKON PRÁC POLOPRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje v prípade odplombovania meracieho miesta ak je požiadavka vyvolaná zo strany
zákazníka, napr. odplombovanie krytu rozvádzača, svorkovnice, meracích tránsformátorov prúdu,
hlavného ističa a pod. Cena sa vzťahuje na odplombovanie jedného meracieho miesta. V cene sú
započítané náklady na dopravu.

OB5203

ODOVZDANIE OM NA VÝKON PRÁC NEPRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje v prípade odplombovania meracieho miesta ak je požiadavka vyvolaná zo strany
zákazníka, napr. odplombovanie krytu rozvádzača, svorkovnice, meracích transformátorv prúdu a
napätia, hlavného ističa a pod. Cena sa vzťahuje na odplombovanie jedného meracieho miesta. V
cene sú započítané náklady na dopravu.

KONTROLA OM - PRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje v prípade ak požiadavka bola vyvolaná zo strany zákazníka a zákazník požiadal o
kontrolu odberného miesta pre nesprávny odpočet, chybu elektromera, PH, HDO, a v čase kontroly sa
nepotvrdila chyba na elektromere alebo na PH, HDO, odpočet bol správny, a teda zákazník nahlásil
poruchu, ktorá nebola spôsobená zo strany dodávateľa a bolo zistené, že chyba prípadne pochybenie
bolo na strane zákazníka. V cene sú zahrnuté aj náklady na dopravu.

28

29

30

OB5301

31

OB5302

KONTROLA OM - POLOPRIAMY
ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje v prípade ak požiadavka bola vyvolaná zo strany zákazníka a zákazník požiadal o
kontrolu odberného miesta pre nesprávny odpočet, chybu elektromera, PH, HDO, a v čase kontroly sa
nepotvrdila chyba na elektromere alebo na PH, HDO, odpočet bol správny, a teda zákazník nahlásil
poruchu, ktorá nebola spôsobená zo strany dodávateľa a bolo zistené, že chyba prípadne pochybenie
bolo na strane zákazníka. V cene sú zahrnuté aj náklady na dopravu.

32

OB5303

KONTROLA OM - NEPRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje v prípade ak požiadavka bola vyvolaná zo strany zákazníka a zákazník požiadal o
kontrolu odberného miesta pre nesprávny odpočet, chybu elektromera, PH, HDO, a v čase kontroly sa
nepotvrdila chyba na elektromere alebo na PH, HDO, odpočet bol správny, a teda zákazník nahlásil
poruchu, ktorá nebola spôsobená zo strany dodávateľa a bolo zistené, že chyba prípadne pochybenie
bolo na strane zákazníka. V cene sú zahrnuté aj náklady na dopravu.

33

OB6101

PARAMETRIZÁCIA ELEKTROMERA - PRIAMY
ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje u zákazníkov s elektronickým elektromerom pri zmenách tarifných, sezónnych a
časových pásiem vyžadujúci novú parametrizáciu elektronických elektromerov. V cene parametrizácie
sú započítané naklady na dopravu.

34

OB6102

PARAMETRIZÁCIA ELEKTROMERA POLOPRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje u zákazníkov s elektronickým elektromerom pri zmenách tarifných, sezónnych a
časových pásiem vyžadujúci novú parametrizáciu elektronických elektromerov. V cene parametrizácie
sú započítané naklady na dopravu.
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PARAMETRIZÁCIA ELEKTROMERA NEPRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje u zákazníkov s elektronickým elektromerom pri zmenách tarifných, sezónnych a
časových pásiem vyžadujúci novú parametrizáciu elektronických elektromerov. V cene parametrizácie
sú započítané naklady na dopravu.

NÁKLADY NA NEZREALIZOVANÚ
POŽIADAVKU - PRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje v prípade, ak výjazd k odbernému miestu odberateľa je zbytočnou cestou
vyvolanou odberateľom. Ide o prípady, ak na odberné miesto už bol vyslaný technik s cieľom
prerušenia dodávky alebo distribúcie elektriny pre neplatenie a odberateľ sa priamo na mieste
preukáže dokladom o zaplatení. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade, ak odberné miesto nie je
pripravené na výkon objednanej služby , alebo nie je sprístupnené v dohodnutom termíne. V cene sú
započítané aj náklady na dopravu.

NÁKLADY NA NEZREALIZOVANÚ
POŽIADAVKU - POLOPRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje v prípade, ak výjazd k odbernému miestu odberateľa je zbytočnou cestou
vyvolanou odberateľom. Ide o prípady, ak na odberné miesto už bol vyslaný technik s cieľom
prerušenia dodávky alebo distribúcie elektriny pre neplatenie a odberateľ sa priamo na mieste
preukáže dokladom o zaplatení. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade, ak odberné miesto nie je
pripravené na výkon objednanej služby , alebo nie je sprístupnené v dohodnutom termíne. V cene sú
započítané aj náklady na dopravu.
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NÁKLADY NA NEZREALIZOVANÚ
POŽIADAVKU - NEPRIAMY ELEKTROMER

Poplatok sa uplatňuje v prípade, ak výjazd k odbernému miestu odberateľa je zbytočnou cestou
vyvolanou odberateľom. Ide o prípady, ak na odberné miesto už bol vyslaný technik s cieľom
prerušenia dodávky alebo distribúcie elektriny pre neplatenie a odberateľ sa priamo na mieste
preukáže dokladom o zaplatení. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade, ak odberné miesto nie je
pripravené na výkon objednanej služby , alebo nie je sprístupnené v dohodnutom termíne. V cene sú
započítané aj náklady na dopravu.
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AUTODOPRAVA - CENA ZA 1 KM

Tento poplatok bude uplatený pre individuálnu kalkuláciu nákladov poskytnutej služby.

HODINOVÁ ZÚČTOVACIA SADZBA

Fakturovanie ostatných služieb nezahrnutých v tomto cenníku služieb je na základe individuálnej
kalkulácie. Tieto služby zahŕňajú skutočnú dobu trvania pracovného výkonu s časom prepravy,
vynásobenú hodinovou sadzbou. Minimálne je to jedna hodina. Za každú ďalšiu začatú hodinu sa
fakturuje polhodinová sadzba, ak táto nepresiahla 30 minút. Cena dodaného materiálu sa fakturuje
podľa skutočnej ceny uvedenej na výdajke materiálu. Poplatok sa účtuje aj za prácu počas
pohotovostnej služby, a to v prípade, že porucha bola zistená na strane zákazníka. V cene nie sú
započítané aj náklady na dopravu. Položka je platná aj pre ostatné služby SSE-D v účtované v
hodinovej zúčtovacej sadzbe.

HODINOVÁ ZÚČTOVACIA SADZBA POLOPRIAMY a NEPRIAMY ELEKTROMER

Fakturovanie ostatných služieb nezahrnutých v tomto cenníku služieb je na základe individuálnej
kalkulácie. Tieto služby zahŕňajú skutočnú dobu trvania pracovného výkonu s časom prepravy,
vynásobenú hodinovou sadzbou. Minimálne je to jedna hodina. Za každú ďalšiu začatú hodinu sa
fakturuje polhodinová sadzba, ak táto nepresiahla 30 minút. Cena dodaného materiálu sa fakturuje
podľa skutočnej ceny uvedenej na výdajke materiálu. Poplatok sa účtuje aj za prácu počas
pohotovostnej služby, a to v prípade, že porucha bola zistená na strane zákazníka. V cene nie sú
započítané aj náklady na dopravu.
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