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Cenník služieb a činností distribúcie elektriny spolo čnosti Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a.s. 
 
Dátum ú činnosti: 
01.07.2016 
 
V prípade záujmu o poskytnutie služieb a činností distribúcie elektriny spoločnosti Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a.s. sa odberateľ môže obrátiť na: 
 

- svojho dodávateľa elektriny, ktorý mu túto službu alebo činnosť zabezpečí u spoločnosti 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. alebo 
 

- priamo u spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. na telefónnom čísle 0850 
166 007 alebo na emailovej adrese: prevadzkovatel@sse-d.sk 

 
Výnimku tvoria služby a činnosti pod položkami 43 až 59 tohto cenníka, pri ktorých sa odberateľ resp. 
žiadateľ obráti so žiadosťou priamo na spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.  
 
V prípade položiek cenníka, pri ktorých je stanovená individuálna kalkulácia, cena bude stanovená 
dohodou, a to na základe individuálnej kalkulácie. 
 
 
 



P.č. Kód produktu Názov služby Náplň služby Merná jednotka Cena bez DPH (EUR) Sadzba DPH 20% (EUR ) Cena s DPH (EUR)
1 OB1101 ODPOČET OM - PRIAMY ELEKTROMER 12,00 2,40 14,40

2 OB1102 ODPOČET OM - POLOPRIAMY ELEKTROMER 24,00 4,80 28,80

3 OB1103 ODPOČET OM - NEPRIAMY ELEKTROMER 43,00 8,60 51,60

4 OB1201 ZBER PROFILOV - PRIAMY ELEKTROMER 23,00 4,60 27,60

5 OB1202 ZBER PROFILOV - POLOPRIAMY ELEKTROMER 36,00 7,20 43,20

6 OB1203 ZBER PROFILOV - NEPRIAMY ELEKTROMER 56,00 11,20 67,20

7 OB2101 ODPOJENIE OM PRE NEPLATENIE - PRIAMY ELEKTROMER 29,00 5,80 34,80

8 OB2102 ODPOJENIE OM PRE NEPLATENIE - POLOPRIAMY ELEKTROMER 59,00 11,80 70,80

9 OB2103 ODPOJENIE OM PRE NEPLATENIE - NEPRIAMY ELEKTROMER 116,00 23,20 139,20

10 OB2201 ZNOVUZAPOJENIE OM - PRIAMY ELEKTROMER 23,00 4,60 27,60

11 OB2202 ZNOVUZAPOJENIE OM - POLOPRIAMY ELEKTROMER 50,00 10,00 60,00

12 OB2203 ZNOVUZAPOJENIE OM - NEPRIAMY ELEKTROMER 101,00 20,20 121,20

13 OB3101 MONTÁŽ ELEKTROMERA - PRIAMY ELEKTROMER 40,00 8,00 48,00

14 OB3102 MONTÁŽ ELEKTROMERA - POLOPRIAMY ELEKTROMER 188,00 37,60 225,60

15 OB3103 MONTÁŽ ELEKTROMERA - NEPRIAMY ELEKTROMER 324,00 64,80 388,80

16 OB3201 MONTÁŽ, VÝMENA, DEMONTÁŽ  POMOCNÉHO PRÍSTROJA - PRI AMY ELEKTROMER 29,00 5,80 34,80

17 OB3202 MONTÁŽ, VÝMENA, DEMONTÁŽ POMOCNÉHO PRÍSTROJA - POLO PRIAMY ELEKTROMER 55,00 11,00 66,00

18 OB3203 MONTÁŽ, VÝMENA, DEMONTÁŽ POMOCNÉHO PRÍSTROJA - NEPR IAMY ELEKTROMER 178,00 35,60 213,60

19 OB3301 PRIPOJENIE KRÁTKODOBÉHO ODBERU - PRIAMY ELEKTROMER 96,00 19,20 115,20

20 OB3302 PRIPOJENIE KRÁTKODOBÉHO ODBERU - POLOPRIAMY ELEKTRO MER 138,00 27,60 165,60

21 OB3401 VÝMENA ELEKTROMERA - PRIAMY ELEKTROMER 40,00 8,00 48,00

22 OB3402 VÝMENA ELEKTROMERA - POLOPRIAMY ELEKTROMER 86,00 17,20 103,20

23 OB3403 VÝMENA ELEKTROMERA - NEPRIAMY ELEKTROMER 186,00 37,20 223,20

€/ks

€/ks

€/ks

€/ks

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.    

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. 

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 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. 

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. 

€/ks

Cenník služieb a činností distribúcie elektriny spolo čnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s .

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.

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. 

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. 

€/ks

€/ks

€/ks

Poplatok zahŕňa realizáciu prípojky krátkodobého odberu, odpojenie 
prípojky, montaž elektromera.  V cene sú započítané aj náklady na 
dopravu.
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P.č. Kód produktu Názov služby Náplň služby Merná jednotka Cena bez DPH (EUR) Sadzba DPH 20% (EUR ) Cena s DPH (EUR)

Cenník služieb a činností distribúcie elektriny spolo čnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s .

24 OB5101 OBNOVENIE MONTÁŽNEJ PLOMBY - PRIAMY ELEKTROMER 18,00 3,60 21,60

25 OB5102 OBNOVENIE MONTÁŽNEJ PLOMBY - POLOPRIAMY ELEKTROMER 38,00 7,60 45,60

26 OB5103 OBNOVENIE MONTÁŽNEJ PLOMBY - NEPRIAMY ELEKTROMER 104,00 20,80 124,80

27 OB5201 ODOVZDANIE OM NA VÝKON PRÁC - PRIAMY ELEKTROMER 14,00 2,80 16,80

28 OB5202 ODOVZDANIE OM NA VÝKON PRÁC - POLOPRIAMY ELEKTROMER 30,00 6,00 36,00

29 OB5203 ODOVZDANIE OM NA VÝKON PRÁC - NEPRIAMY ELEKTROMER 75,00 15,00 90,00

30 OB5301 KONTROLA OM - PRIAMY ELEKTROMER 31,00 6,20 37,20

31 OB5302 KONTROLA OM - POLOPRIAMY ELEKTROMER 68,00 13,60 81,60

32 OB5303 KONTROLA OM - NEPRIAMY ELEKTROMER 145,00 29,00 174,00

33 OB6101 PARAMETRIZÁCIA ELEKTROMERA - PRIAMY ELEKTROMER 60,00 12,00 72,00

34 OB6102 PARAMETRIZÁCIA ELEKTROMERA - POLOPRIAMY ELEKTROMER 90,00 18,00 108,00

35 OB6103 PARAMETRIZÁCIA ELEKTROMERA - NEPRIAMY ELEKTROMER 189,00 37,80 226,80

36 OB8101 NÁKLADY NA NEZREALIZOVANÚ POŽIADAVKU - PRIAMY ELEKT ROMER 17,00 3,40 20,40

37 OB8102 NÁKLADY NA NEZREALIZOVANÚ POŽIADAVKU - POLOPRIAMY E LEKTROMER 55,00 11,00 66,00

38 OB8103 NÁKLADY NA NEZREALIZOVANÚ POŽIADAVKU - NEPRIAMY ELE KTROMER 135,00 27,00 162,00

39 OB8200 AUTODOPRAVA Tento poplatok bude uplatený pre individuálnu kalkuláciu nákladov 
poskytnutej služby. 

€/km 0,50 0,10 0,60

40 OB8301 HODINOVÁ ZÚČTOVACIA SADZBA - PRIAMY ELEKTROMER 27,65 5,53 33,18

41 OB8302 HODINOVÁ ZÚČTOVACIA SADZBA - POLOPRIAMY  a NEPRIAMY ELEKTROMER 32,54 6,51 39,05

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.

€/hod.

€/ks

€/ks

€/ksPoplatok 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. 

€/ks

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.

€/ks

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. 

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.  

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. 
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P.č. Kód produktu Názov služby Náplň služby Merná jednotka Cena bez DPH (EUR) Sadzba DPH 20% (EUR ) Cena s DPH (EUR)

Cenník služieb a činností distribúcie elektriny spolo čnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s .

42 POPLATOK ZA UPOMIENKU Ak zmluvný partner neuhradí akúkoľvek faktúru v lehote jej splatnosti,
PDS je oprávnená účtovať náklady na písomnú upomienku. 

€/ks 2,47 Na uvedenú sumu sa 
nevzťahuje účtovanie DPH

2,47

Poplatok sa uplatňuje v prípade, ak v čase realizácie preberacieho
konania alebo funkčnej skúšky zdroja nie sú splnené podmienky PDS
uvedené vo vyjadrení alebo nie su splnené technické podmienky SSE-
D, alebo zavinením žiadateľa (neprítomnosť kvalifikovanej osoby a pod.)
o pripojenie zdroja, alebo jeho uvedenie do prevádzky nie je možné
vykonať preberacie konanie alebo funkčnú skúšku. To znamená, že
tento poplatok sa uplatňuje v prípade ak predošlé preberacie konanie
alebo funkčná skúška nebola úspešná, čo má za následok opätovné
zvolanie a a realizáciu preberacieho konania a funkčnej skúšky zdroja
na výrobu elektriny.  

* v prípade dodatočných prác (napr. služby servisnej techniky, práce
servisu merania a pod.), táto cena bude stanovená individuálne podľa
hodinovej zúčtovacej sadzby

Zdroj na výrobu elektriny s pripojením do NN €/ks 159,37 31,87 191,24

Zdroj na výrobu elektriny s pripojením do VN* €/ks 368,93 73,79 442,72
Mesačné nájomné za dočasné úžívanie transformátora závisí od jeho 
výkonovej rady:

50 kVA €/ks/mesiac 27,08 5,42 32,50
100 kVA €/ks/mesiac 31,25 6,25 37,50
160 kVA €/ks/mesiac 41,67 8,33 50,00
250 kVA €/ks/mesiac 52,08 10,42 62,50
400 kVA €/ks/mesiac 66,67 13,33 80,00
630 kVA €/ks/mesiac 83,33 16,67 100,00
1000 kVA €/ks/mesiac 125,00 25,00 150,00

45 INŠTALÁCIA PRENAJATÉHO TRANSFORMÁTORA Cena bude stanovená  na základe individuálnej kalkulácie. €/prípad

46 ZAPOŽIČANIE PRENOSNEJ TRAFOSTANICE Zapožičanie prenosnej trafostanice o výkone 400kVA sa rieši 
individuálnou kalkuláciou, ktorá obsahuje náklady na pripojenie, 
odpojenie a dopravu ako aj cenu/hod za prenájom. Inštalácia je možná 
v mieste prevádzkovaného vedenia VN pri splnení  technických 
podmienok, ktoré sa preverujú na konkrétmon mieste požiadavky.
Cena bude stanovená  na základe individuálnej kalkulácie.

€/prípad

47 INŠTALÁCIA PRENAJATEJ TRAFOSTANICE Cena bude stanovená  na základe individuálnej kalkulácie. €/prípad

48 PRENÁJOM MOTOR-GENERÁTORA Zapožičanie motorgenerátorov o výkone 250 kW a 80 kW sa rieši 
individuálnou kalkuláciou, ktorá obsahuje náklady na pripojenie, 
odpojenie a dopravu ako aj cenu mth v závislosti na dodávanom 
výkone. Inštalácia je možná pri splnení  technických podmienok, ktoré 
sa preverujú na konkrétmon mieste požiadavky.
Cena bude stanovená  na základe individuálnej kalkulácie. 

€/prípad

PRENÁJOM TRANSFORMÁTORA

OPAKOVANÉ PREBERACIE KONANIE ALEBO FUNK ČNÁ SKÚŠKA ZDROJA NA VÝROBU43

44
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P.č. Kód produktu Názov služby Náplň služby Merná jednotka Cena bez DPH (EUR) Sadzba DPH 20% (EUR ) Cena s DPH (EUR)

Cenník služieb a činností distribúcie elektriny spolo čnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s .

Využitie podperných bodov: prívodné vedenie, ktoré nie sú vlastníctvom 
SSE-D, 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 a pod.

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. To platí 
jedine v prípade ak tieto vedenia a zariadenia sú využité na 
nepodnikateľské účely a vo všeobecnom záujme.

Podperné body elektrických vedení napäťovej úrovne VN €/PB/rok 19,99 3,99 23,98
Podperné body elektrických vedení napäťovej úrovne NN €/PB/rok 9,56 1,91 11,47

50 DIAGNOSTIKA KÁBLOVÉHO VEDENIA VN SYSTÉMOM OWTS - ČIASTKOVÝMI VÝBOJMI Diagnostika káblového vedenia VN systémom OWTS - čiastkovými 
výbojmi. Služba sa poskytuje na území celej Slovenskej republiky.
Cena bude stanovená  na základe individuálnej kalkulácie.

€/prípad

51 DIAGNOSTIKA KÁBLOVÉHO VEDENIA VN NAPÄ ŤOVOU SKÚŠKOU Diagnostika káblového vedenia  VN napäťovou skúškou pred uvedením 
prevádzky resp. po oprave porúch a lokalizáciu miesta porúch na 
káblových vedeniach VN a NN
Cena bude stanovená  na základe individuálnej kalkulácie.

€/prípad

52 VYTYČOVANIE TRÁS KÁBLOVÝCH VEDENÍ VN a NN Cena bude stanovená  na základe individuálnej kalkulácie. €/prípad

53 ZAISŤOVANIE A ODISTENIE PRACOVISKA Zabezpečenie vypnutia a zaistenia pracoviska vrátane vydania "B" 
príkazu a definovania vypínacieho scenáru do vypínacieho plánu zo 
strany majetku SSE-D pre prevádzkovateľov cudzích zariadení v mieste 
rozhrania majetku (prevádzkovania) resp. pri práci v ochranných 
pásmach vedení. 
Cena bude stanovená  na základe individuálnej kalkulácie.

€/prípad

54 MANIPULÁCIA NA ENERGETICKÝCH ZARIADENIACH VVN, VN a  NN Zabezpečenie na základe požiadavky dispečingu PDS len na zariadení 
v majetku ( prevádzke) SSE-D, napr. vypínanie vedení pri preprave 
nadrozmerných nákladov atď.
Cena bude stanovená  na základe individuálnej kalkulácie.

€/prípad

Cena stanovená pre každý typ OOPP a PP jednotlivo podľa priloženého 
cenníka.( skušačky,fazovačky,naradie,pološiny PPN,naradie 
PPN,dielektrické rukavice ....)
• dielektrické rukavice do 1000 V a galoše €/pár 7,00 1,40 8,40
• dielektrické rukavice nad 1000 V €/pár 10,60 2,12 12,72
• skúšačky a fázovačky napätia 22 kV €/kus 10,60 2,12 12,72
• skúšačky a fázovačky napätia 110 kV €/kus 17,70 3,54 21,24
• skúšačky a fázovačky napätia 220 kV €/kus 35,50 7,10 42,60
• skúšačky a fázovačky napätia 400 kV €/kus 35,50 7,10 42,60
• náradie PPN €/kus 18,90 3,78 22,68
• náradie do 35 kV (vyp.tyče, záchranný hák, skratovacia tyč) €/kus 7,00 1,40 8,40
• náradie nad 35 kV (vyp.tyče, záchranný hák, skratovacia tyč) €/kus 8,50 1,70 10,20
• skúška plošiny PPN 22 kV €/kus 170,20 34,04 204,24
Cena stanovená pre každý rozbor jednotlivo podľa priloženého cenníka. 
( prierazne napätie,obsah vody,stratový činiteľ, čislo kyslosti 
mezipovrchové napätie, plyn. chromatografia.........)
• prierazné napätie €/vzorka 31,80 6,36 38,16
• obsah vody €/vzorka 28,30 5,66 33,96
• stratový činiteľ, rezistivita,  premitivita €/vzorka 106,10 21,22 127,32
• číslo kyslosti €/vzorka 21,20 4,24 25,44
• medzipovrchové napätie €/vzorka 21,20 4,24 25,44
• kompletný rozbor vzorky izolačného oleja €/vzorka 169,80 33,96 203,76

56 LABORATÓRNE ROZBORY IZOLA ČNÝCH OLEJOV

55 SKÚŠKY OOPP A PP

PRENÁJOM PODPERNÝCH BODOV ELEKTRICKÝCH VEDENÍ49
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P.č. Kód produktu Názov služby Náplň služby Merná jednotka Cena bez DPH (EUR) Sadzba DPH 20% (EUR ) Cena s DPH (EUR)

Cenník služieb a činností distribúcie elektriny spolo čnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s .

57 OSTATNÉ SLUŽBY Fakturovanie ostatných služieb nezahrnutých v cenníku je na základe 
individuálnej kalkulácie

€/prípad

Poskytnutie informácie o fyzickej infraštruktúre  poštou (farebná tlač na 
A3 v mierke 1:1000 s čitateľnými číslami parciel, orientačná plocha 
420x297m)

€/kus 30,00 6,00 36,00

Poskytnutie informácie o fyzickej infraštruktúre  elektronicky mailom vo 
formáte pdf (orientačná plocha 420x297m s čitateľnými číslami parciel) 

€/kus 25,00 5,00 30,00

Poskytnutie informácie o plánovaných stavbách €/katastrálne územie 15,00 3,00 18,00
Poplatok za odoslanie informácie poštou €/kus 5,00 1,00 6,00

58

59

POSKYTNUTIE PODKLADOV O FYZICKEJ INFRAŠTRUKTÚRE V Z MYSLE ZÁKONA Č. 351/2011 V 
ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ O PLÁNOVANÝCH STAVBÁCH TÝKAJ ÚCICH SA FYZICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY V ZMYSLE ZÁKONA Č. 351/2011 V AKTUÁLNOM ZNENÍ
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