Cenník služieb a poplatkov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.
platný od 1.1.2020
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej "VSD") poskytuje svojim zákazníkom okrem služieb pripojenia do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny aj služby nad rámec svojich
povinností vyplývajúcich z jej postavenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Tieto služby a produkty sú vytvárané a poskytované na základe požiadaviek zákazníkov v oblasti pripojenia,
merania, prevádzkovania a ďalších činností spojených s ich elektroenergetickými zariadeniami. Dokument Cenník služieb a poplatkov obsahuje prehľad všetkých služieb - nadštandardných, aj
doplnkových distribučných a ich cien, ako aj poplatkov a sankcií, ktoré si VSD uplatňuje pri výkone svojej činnosti.
V prípade záujmu si zákazník môže objednať služby priamo u VSD, a to:
> osobne na Klientskych centrách VSD (Košice, Prešov, Michalovce, Poprad)
> telefonicky Zákaznícka linka VSD 0850 123 312
> elektronicky na e-mailovej adrese:info@vsds.sk
> webový portál www.vsds.sk
alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny v prípade zákazníkov so združenou zmluvou o dodávke elektriny.
Podmienky poskytovania a objednania služieb, vrátane platobných podmienok sú uvedené v Obchodných podmienkach k Cenníku služieb a poplatkov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle
www.vsds.sk.

Názov a popis služby

MJ

Cena bez DPH

DPH (20%)

Cena s DPH

€/ks

121,67

24,33

146,00

€/ks

50,00

10,00

60,00

€/ks

70,00

14,00

84,00

€/ks

670,00

134,00

804,00

€/ks/mesiac

36,42

7,28

43,70

€/ks/mesiac
€/ks/mesiac
€/ks/mesiac
€/ks/mesiac
€/ks/mesiac

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

9,37
11,08
13,52
16,45
18,72

56,20
66,50
81,10
98,70
112,30

I. Nadštandardné produkty a služby
I.1

Nadštandardné obchodné meranie
Inštalácia inteligentného elektromera na základe individuálnej požiadavky s administratívnou podporou pre nastavenie
rezervovanej kapacity (RK) na príslušnom odbernom mieste. Poskytuje sa na žiadosť zmluvného partnera odberného miesta a
zahŕňa výmenu elektromera za inteligentný elektromer nad rámec legislatívnych povinností PDS pri zavádzaní inteligentných
meracích systémov (IMS). Cena v sebe zahŕňa všetky administratívne úkony spojené so zmenou RK pre dané odberné miesto,
zmenou odpočtového cyklu z ročného na mesačný, zaplombovanie a náklady na dopravu spojené s výkonom požadovanej
služby. Táto služba sa uplatňuje aj v prípade, ak sa mení už nainštalovaný inteligentný elektromer za iný, s vyššou funkcionalitou.
V prípade požiadavky o službu zo strany dodávateľa elektriny bude cena stanovená individuálne.

I.2

Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači
Výmena hlavného ističa do 63 A na žiadosť zmluvného partnera odberného miesta. Objednávka bude zrealizovaná maximláne
do 10 pracovných dní po obojstrannom potvrdení objednávky a splnení technických podmienok pre požadovaný výkon alebo pri
výjazde pracovníkov pohotovostnej služby a identifikácii nefunkčného ističa na mieste. Cena zahŕňa demontáž hlavného ističa,
montáž nového ističa s dodávkou hlavného ističa a znovu zaplombovanie hlavného ističa, vrátane revíznej správy na predmetnú
výmenu a nákladov na dopravu. Služba obsahuje tiež administráciu prenastavenia maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) na
odbernom mieste, ak výmenou ističa dochádza k jej zníženiu.
V prípade, ak služba je poskytnutá v čase od 22:00 hod do 7:00 hod alebo v dňoch pracovného pokoja alebo štátnych sviatkov,
uplatní sa poplatok so zvyšenou sadzbou.

I.3

Pripoj svoj dom
Pripojenie nehnuteľnosti do DS, ktoré zahŕňa vybudovanie časti odberného elektrického zariadenia od stanoveného bodu
pripojenia po elektromerový rozvádzač vrátane, projektovú dokumentáciu, výkopové a realizačné práce, káblové vedenie,
elektromerový rozvádzač na verejne dostupnom mieste, výkon odbornej prehliadky a skúšky (OPOS) a pripojenie, vrátane
poskytnutia inteligentného meracieho systému (IMS).

I.4

Prenájom transformátora
Služba obsahuje prenájom transformátora v uvedených výkonových radách vrátane administrácie a uzatvorenia nájomnej
zmluvy.
Výkon transformátora:
50 kVA
100 kVA
160 kVA
250 kVA
400 kVA
630 kVA
Poznámka: Ak prenajatý transformátor nie je v uvedenej výkonovej rade, uplatní sa cena pre transformátor najbližšieho vyššieho
výkonu.
V prípade spoločného využívania transformátora viacerými zákazníkmi sa cena vypočíta podľa percentuálneho podielu využitia.
Doprava a inštalácia transformátora
Rezervácia transformátora

I.5

€/ks

Individuálna kalkulácia

€/ks/mesiac

60% z mesačnej ceny nájmu

Prenájom podperných bodov elektrických vedení
Služba obsahuje poskytnutie podperných bodov elektrických vedení na NN úrovni pre umiestnenie odberných elektrických
zariadení, obecného miestneho rozhlasu, zariadení a vedení verejného osvetlenia, kamerového systému vo vlastníctve obce
alebo zariadení výstražného systému obyvateľstva.

€/ks/rok

17,00

3,40

20,40

Služba obsahuje poskytnutie podperných bodov elektrických vedení na VN úrovni pre telekomunikačné zariadenia podľa zákona
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane
administrácie nájomnej zmluvy.

€/ks/rok

26,67

5,33

32,00

€/ks/deň
€/ks/deň

22,00
32,00

4,40
6,40

26,40
38,40

€/km

1,60

0,32

1,92

€/ks/mHod
€/ks/mHod
€/ks/mHod

39,00
44,00
59,00

7,80
8,80
11,80

46,80
52,80
70,80

Poznámka: Zmluva sa uzatvorí až po stanovení technických podmienok využitia podperných bodov a odsúhlasení projektovej
dokumentácie pre umiestnení zariadení na podperné body. V prípade, že žiadateľom je obec, poskytnutie podperných bodov sa
nespoplatňuje.

I.6

Prenájom náhradného zdroja
Zákazník si pripojenie náhradného zdroja elektriny zabezpečuje vlastným odborným personálom. Palivo pre chod zdroja si
zabezpečuje zákazník sám. Doprava náhradného zdroja elektriny je vo vlastnej réžii zákazníka. V prípade prenájmu náhradného
zdroja spolu s dopravou náhradného zdroja na adresu odberného miesta bude k cene služby pripočítaná cena dopravy uvedená
nižšie.
Výkon zdroja:
2,5 kVA
6,0 kVA
Doprava
Prenájom náhradného zdroja s plnou podporou
V cene je zahrnutá plná podpora, t.j. doprava, pripojenie, spustenie, revízia pripojenia a trvalá prítomnosť strojníka. V cene je
zahrnuté aj spotrebované palivo.
Výkon zdroja:
25 kVA
40 kVA
60 kVA

100 kVA
160 kVA
250 kVA
400 kVA
630 kVA

I.7

€/ks/mHod
€/ks/mHod
€/ks/mHod
€/ks/mHod
€/ks/mHod

74,00
89,00
125,00
199,00
334,00

14,80
17,80
25,00
39,80
66,80

88,80
106,80
150,00
238,80
400,80

€

150,00

30,00

180,00

€/10 m

25,00

5,00

30,00

€/týždeň

10,00

2,00

12,00

Zaizolovanie NN vzdušného prívodného vedenia
Služba je poskytovaná na základe požiadavky zákazníka z dôvodu napr. rekonštrukcie strechy, opravy domu a pod. V cene sú
započítané aj náklady na dopravu a prenájom izolačných trubíc do jedného mesiaca od dňa montáže. V cene je zahrnuté
zaizolovanie NN vzdušného vedenia ( NN vzdušná sieť, NN vzdušné prípojky, NN vzdušné odberné zariadenia) v maximálnej
dĺžke 10 m vedenia NN. Za každých ďalších aj začatých 10m bude účtovaný jednorazový príplatok .

Príplatok sa účtuje k základnej cene za zaizolovanie NN vzdušného vedenia za každých ďalších aj začatých 10 m vedenia

Prenájom izolačných trubíc
Cena nájmu sa uplatňuje pri prenájme izolačných trubíc za každý ďalší týždeň nad jeden mesiac prenájmu trubíc poskytnutých v
zmysle tejto služby.

I.8

Prevádzkovanie VN trafostaníc a NN cudzích elektrických zariadení
Plnenie zákonných podmienok pre prevádzkovanie a obsluhu vyhradených technických zariadení spojených s výkonnom služieb
v rozsahu (manipulácie, údržba, drobné opravy, vedenie dokumentácie, pohotovosť, OPOS, US, atď.). V cene sú započítané aj
náklady na dopravu.

I.9

€

individuálna kalkulácia

Merania technických a fyzikálnych veličín na zariadení NN na žiadosť vlastníka zariadenia
Meranie el. veličín - uzemnenie, impedančná slučka, izolačný odpor a pod. na NN zariadení vo vlastníctve zákazníka s vydaním
protokolu (jeden protokol od 1 do 5 meraní).

I.10 Preventívna údržba na zariadení EZ VN, TS a NN vo vlastníctve žiadateľa
Výkon preventívnej/periodickej údržby pre cudzieho vlastníka elektrického zariadenia v rozsahu dohody.

€/ks

33,00

€

6,60

39,60

individuálna kalkulácia

I.11 Opravy a odstraňovanie porúch (menšieho rozsahu) na VN, NN a trafo zariadení vo vlastníctve
žiadateľa
€/ks

119,00

23,80

142,80

Drobné opravy na cudzom zariadení, ktoré súvisia s bezprostredným obnovením dodávky elektriny pre odberné miesto (výmena
VN poistky, spojenie/rozpojenie vodiča, výmena izolátorov, a pod.). K cene služby budú pripočítané náklady na materiál.

I.12 Špeciálna odborná činnosť a poradenstvo prevádzkovania sietí 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.).

I.13

€

individuálna kalkulácia

€/ks

66,00

13,20

79,20

€

198,00

39,60

237,60

€/OM

25,00

5,00

30,00

€/OM

50,00

10,00

60,00

a) služba vykonaná v čase od 7:00 do 22:00 hod v pracovné dni

€/OM

22,00

4,40

26,40

b) služba vykonaná v čase od 22:00 do 7:00 hod alebo počas dní pracovného pokoja alebo štátnych sviatkov

€/OM

44,00

8,80

52,80

Výkon Odbornej prehliadky a skúšky (revízia) pre nemerané časti odberného zariadenia zákazníka
Výkon Odbornej prehliadky a skúšky (revízia) nemeranej časti elektrického NN zariadenia vo vlastníctve zákazníka (od HDS po
elektromerový rozvádzač vrátane). Služba je vykonávaná na základe požiadavky zákazníka, ktorý požaduje pripojiť do DS,
realizuje zmeny na tejto časti zariadenia, prípadne požaduje výkon opakovanej odbornej prehliadky a skúšky na uvedenú časť
elektrického zariadenia.

I.14 Výmena vzdušnej nemeranej časti odberného zariadenia za káblovú
Uvedená služba je poskytovaná na základe požiadavky zákazníka, ktorý požiada o výmenu vzdušnej nemeranej časti odberného
zariadenia, zvyčajne realizovanej holými vodičmi AlFe, za káblové vzdušné závesné vedenie AYKYz 4x25 mm2. Výkon služby je
realizovaný na základe požiadavky zákazníka a za podmienky, že maximálna dĺžka je do 30m a uvedená výmena je
realizovateľná podľa súčasne platných STN. Výstupom uvedenej služby je Odborná prehliadka a skúška na časť dotknutého
zariadenia. Službu je potrebné objednať 10 pracovných dní vopred pred plánovanou výmenou.
Poznámka: V prípade, že výmena vzdušnej časti odberného zariadenie je väčšia ako 30m bude požiadavka zabezpečená na
základe individuálnej kalkulácie .

I.15 Drobné opravy
Drobné opravy na odbernom elektrickom zariadení odberateľa na NN úrovni. Práce menšieho rozsahu, ktoré si odberateľ sám
vyžiada na mieste alebo ich odberateľovi na mieste odporučí pracovník PDS, napr.výmena ohoreného, nalomeného alebo inak
nevyhovujúceho vodiča (vodičov) v elektromerovom rozvádzači (ER), výmena alebo dotiahnutie skrutiek na nulovom mostíku v
ER, oprava stýkača a iné). Službu nie je zatiaľ možné objednať vopred odberateľom.
V prípade, ak služba je poskytnutá v čase od 22:00 hod do 7:00 hod alebo v dňoch pracovného pokoja alebo štátnych sviatkov,
uplatní sa poplatok so zvyšenou sadzbou.

I.16 Overenie poruchy na odbernom mieste
Vykonanie diagnostickej služby v prípade nahlásenia výpadku distribúcie elektriny zo strany odberateľa elektriny, ktorej
výsledkom je zistenie poruchy na OM odberateľa. Cena sa uplatňuje len v prípadoch, kedy odberateľ vyžiadal výkon tejto služby
a bola vylúčená porucha na časti zariadenia PDS (v prípade poruchy na časti zaradenia PDS, ktorú nevyvolala porucha na OM
odberateľa, sa tento poplatok neúčtuje). V cene sú započítané aj náklady na dopravu. V prípade, ak v rámci tejto diagnostickej
služby bola na požiadanie odberateľa poskytnutá služba Drobná oprava alebo služba Výmena hlavného ističa v ER uplatní sa len
poplatok podľa služby Drobná oprava alebo služby Výmena hlavného ističa v ER.

I.17 Ostatné služby
Platí v prípade ostatných služieb PDS, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, pričom ich cena bude stanovená na základe
individuálnej kalkulácie PDS. V cene bude zohľadnená doba trvania pracovného výkonu, dopravné náklady, spotrebovaný
materiál, príp. ďalšie náklady PDS, ktoré súvisia s výkonom požadovanej služby.

€

individuálna kalkulácia

II. Doplnkové distribučné služby
II.1 Výmena merania
Výmena elektromera na základe požiadavky užívateľa sústavy z dôvodu zmeny sadzby, premiestnenia merania, zmeny príkonu
alebo zmeny potreby meracieho zariadenia vrátane zapojenia sekundárnych okruhov meracích transformátorov a nákladov na
dopravu. Cena bude vyúčtovaná 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. Cena sa neuplatňuje v prípadoch, ak
žiadateľ o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity uhradil pripojovací poplatok v zmysle platnej legislatívy.

€/OM

41,50

8,30

49,80

€/ks

174,00

34,80

208,80

II.2 Preskúšanie meracieho zariadenia
Cena za preskúšanie meracieho zariadenia na žiadosť užívateľa sústavy sa uplatní v prípade, ak výsledný protokol zo Slovenskej
legálnej metrológie hovorí o nezávadnosti meradla. Cena sa uplatňuje spolu s cenou za výmenu merania.

II.3 Odpojenie alebo opätovné pripojenie
Cena za službu sa uplatní v prípadoch ak PDS vykoná fyzicky na odbernom mieste úkony súvisiace s odpojením alebo pripojením
odberného miesta alebo v prípadoch výkonu neplánovaného prerušenia alebo obnovy distribúcie elektriny. Uvedené platí aj pre
odberné miesta s inštalovaným inteligentným meracím systémom, kde funkcionalita elektromera a/alebo jeho zapojenie
nedovoľujú diaľkové odpojenie a pripojenie. Cena sa tiež uplatní 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). Cena sa uplatní
u toho, kto požiadal o túto službu. V cene sú započítané aj náklady na dopravu.

€/OM

33,00

6,60

39,60

€/OM

16,67

3,33

20,00

€/OM

28,67

5,73

34,40

€/za prvé OM

28,67

5,73

34,40

€/za každé
ďalšie OM

12,00

2,40

14,40

€

146,00

29,20

175,20

€

99,00

19,80

118,80

€

250,00

50,00

300,00

€

140,00

28,00

168,00

€

105,00

21,00

126,00

€

45,00

9,00

54,00

€/hod.

35,00

7,00

42,00

€/OM

19,50

3,90

23,40

€/ks

10,00

Nepodlieha DPH

10,00

II.4 Odpočet meradla mimo termínu
Cena 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.

II.5 Montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby)
Cena 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. Cena sa uplatňuje aj v prípadoch bez
predchádzajúceho odplombovania (výmena ističa na odberných miestach vybavených staršími typmi ističov bez prevádzkovej
plomby). V cene sú započítané aj náklady na dopravu. Cena sa neuplatní v prípadoch, ak žiadateľ o zvýšenie maximálnej
rezervovanej kapacity uhradil pripojovací poplatok v zmysle platnej legislatívy alebo v prípadoch, keď žiadateľ zrealizoval
preložku elektromerového rozvádzača na verejne prístupné miesto v zmysle podmienok merania a na základe
prevádzkovateľom distribučnej sústavy odsúhlasenej projektovej dokumentácie.

II.6 Hromadná montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby)
Hromadnou montážou zabezpečovacej značky montážnika sa rozumie, ak o službu požiada zákazník na predpísanom tlačive, ide
o výkon služby na jednej spoločnej adrese (napr. jeden vchod bytového domu), pričom ide o zaplombovanie 2 a viac
elektromerov. Cena sa vypočíta podľa počtu plombovaných odberných miest. Cena je stanovená vo výške uvedenej podľa tohto
cenníka pre prvé OM a následne za každé ďalšie OM, pričom výsledná cena je súčtom cien za všetky OM. V cene za službu sú
započítané aj náklady na dopravu.
Poznámka: Žiadosti o plombovanie prijaté od dodávateľa elektriny cez TŠVD (individuálne) nemôžu byť posudzované ako
hromadné plombovanie.

II.7 Manipulácie na VN zariadení VSD (VN, DTS)
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.

II.8 Manipulácie na NN zariadení VSD
Manipulácie na NN zariadení VSD vyvolané oprávnenou požiadavkou objednávateľa (napr. rekonštrukcia vlastných EZ zariadení
zákazníka, z bezpečnostných dôvodov, opravy a údržby vlastných zariadení 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 vypínač a pod.). V cene sú započítané aj náklady na dopravu.

II.9 Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení VN a TS
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.

II.10 Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení NN
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.

II.11 Odpojenie a znovu pripojenie už pripojeného elektrického zariadenia do DS na základe žiadosti
vlastníka
Konštrukčné odpojenie a znovu pripojenie VN, prípadne NN zariadenia (demontáž a znovu montáž) zariadenia na základe
požiadavky zákazníka z dôvodu rekonštrukcie stavby v jeho vlastníctve, výrezu, prípadne orezu stromov mimo zariadenia VSD a
pod. Cena zahŕňa rozpojenie distribučnej siete, krátkodobú dočasnú demontáž vodičov v krátkom úseku, prípadne demontáž a
znovu montáž prípojky a pod. Uvedená služba je vždy spojená s príslušnou službou Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení
VN, prípadne NN . V cene služby sú započítané aj náklady na dopravu.

II.12 Dohľad pri prácach na NN zariadení VSD
Dohľad pri práci v blízkosti zariadení spoločnosti VSD, kontrola stavu zakrytých zariadení, ktoré sú zadefinované 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 (technicko-organizačné opatrenia - napr. vypnutie OZ, vystavenie B príkazu pre prácu v blízkosti zariadenie pod napätím
a pod.). V cene sú započítané aj náklady na dopravu. Cena platí pre práce v trvaní do 1,5 hod. pre 1 pracovníka. V prípade
väčšieho rozsahu prác bude cena stanovená individuálne (dohodou).

II.13 Sprístupnenie zariadenia VSD externým spoločnostiam, projektantom a konzultácia technických
možnosti priamo v externom prostredí
Sprístupnenie zariadenia VSD externým spoločnostiam napr. pre možnosť zaústenia/osadenia cudzích zariadení do/na EZ VSD,
potreby projektantov pri projektovaní a pod. Poplatok sa účtuje za každú (aj začatú) hodinu vrátane časov dopravy.

III. Poplatky a sankcie
III.1 Kontrola pripravenosti OM na výkon služby
Poplatok sa uplatňuje v prípade, ak odberné miesto nebolo pripravené na výkon služby požadovanej zákazníkom alebo nebol
umožnený prístup k určenému meradlu, ako aj v prípadoch kedy kontrola OM pracovníkmi PDS na základe podnetu zákazníka
nepotvrdila technickú závadu zariadenia na strane PDS. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na dopravu. Poplatok sa neuplatňuje
v prípade požiadavky zákazníka na overenie poruchy na odbernom mieste, ktorá je samostanou položkou tohto cenníka.

III.2 Upomienka
a.) Poplatok za upomienku v zmysle rámcovej distribučnej zmluvy a zmluvy o prístupe do
distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
Poplatok sa uplatňuje v prípadoch, ak zmluvnému partnerovi bola zaslaná písomná upomienka - výzva na zaplatenie z dôvodu
neuhradených splatných faktúr za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy.

b.) Poplatok za upomienku týkajúcu sa služieb poskytnutých PDS mimo služieb uvedených v časti a)
Poplatok sa uplatňuje v prípadoch, ak zákazníkovi bola zaslaná písomná upomienka – výzva na zaplatenie z dôvodu
neuhradených splatných faktúr za služby poskytnuté PDS mimo služieb uvedených v časti a). Upomienka sa považuje za
doručenú zákazníkovi dňom prevzatia doporučenej zásielky alebo jej uloženia na pošte (aj keď sa o jej uložení zákazník
nedozvedel) alebo dňom odmietnutia prevzatia.

€/ks

5,00

Nepodlieha DPH

5,00

€/vyjadrenie

20,00

4,00

24,00

Zdroj na výrobu elektriny s pripojením na úrovni VN

€

497,92

99,58

597,50

Zdroj na výrobu elektriny s pripojením na úrovni NN

€

80,17

16,03

96,20

€

14,17

2,83

17,00

€

50,00

10,00

60,00

III.3 Vypracovanie vyjadrenia k existencii elektroenergetických zariadení VSD
Poplatok za vypracovanie vyjadrenia k existencii elektroenergetických zariadení VSD, a.s. sa uplatňuje v prípadoch, kedy žiadateľ
požiadal o vypracovanie vyjadrenie k existencii elektroenergetickych zariadeni na predpísanom tlačive písomnou formou.
Poplatok sa neuplatňuje v prípadoch, ak žiadateľ požiada o spracovanie vyjadrenia k existencii elektroenergetických zariadeni
VSD, a.s. prostredníctvom webového portálu VSD.

III.4 Opakovaná technická obhliadka alebo opakovaná funkčná skúška zdroja na výrobu elektriny s
pripojením do distribučnej sústavy
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.

III.5 Výpis z bilančnej skupiny
Poplatok bude uplatnený pri vyhotovení výpisu z bilančnej skupiny na základe žiadosti dodávateľa elektriny nad rámec
stanovený v zmysle vyhlášky ÚRSO 24/2013 Z. z.

III.6 Informácie o fyzickej infraštruktúre
Vybavenie elektronickej žiadosti o poskytnutie informácií o existujúcej fyzickej infraštruktúre (územie 500 m x 500 m alebo línia
o ploche 250 000 m2) vo výstupnom formáte DGN prostredníctvom webového portálu www.vsds.sk.
Vybavenie elektronickej žiadosti o poskytnutie informácií o existujúcej fyzickej infraštruktúre v rozsahu pre celú obec (intravilán
aj extravilán) vo výstupnom formáte DGN.
Obec s počtom obyvateľov 1 – 9 999
Obec s počtom obyvateľov 10 000 – 24 999
Obec s počtom obyvateľov 25 000 – 49 999
Obec s počtom obyvateľov nad 50 000
Poznámka: Žiadosť je vybavená prostredníctvom webového portálu www.vsds.sk.
Vybavenie elektronickej žiadosti o poskytnutie informácií o existujúcej fyzickej infraštruktúre v rozsahu pre celú obec (intravilán
aj extravilán) vo výstupnom formáte PDF.
Obec s počtom obyvateľov 1 – 9 999
Obec s počtom obyvateľov 10 000 – 24 999
Obec s počtom obyvateľov 25 000 – 49 999
Obec s počtom obyvateľov nad 50 000
Poznámka: Žiadosť je vybavená prostredníctvom webového portálu www.vsds.sk.

III.7 Informácie o plánovaných a prebiehajúcich stavbách
Vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií o plánovaných alebo prebiehajúcich stavbách v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

K výslednej cene
bude pripočítaná
DPH v zmysle
platných
právnych
Minimálna výška poplatku je 50,- EUR bez DPH (60,- EUR s DPH).

€/1 obyvateľa
€/1 obyvateľa
€/1 obyvateľa
€/1 obyvateľa

0,1000
0,0900
0,0880
0,0700

K výslednej cene
bude pripočítaná
DPH v zmysle
platných
právnych
Minimálna výška poplatku je 12,50 EUR bez DPH (15,- EUR s DPH).

€/1 obyvateľa
€/1 obyvateľa
€/1 obyvateľa
€/1 obyvateľa

0,0250
0,0225
0,0220
0,0175

€/katastrálne
územie

20,00

4,00

24,00

€

50,00

10,00

60,00

III.8 Objednanie výkonu služby v požadovaný čas
Poplatok sa uplatní u všetkých cenníkových služieb, ktorých výkon zákazník požaduje v konrétny čas, vrátane času, ktorý nie je
riadnym pracovným časom spoločnosti VSD - dni pracovného pokoja, pracovné dni v čase po 18:00 (napr. pripojenie/odpojenie
odberného miesta zákazníka cez víkend vrátane krátkodobých odberov, zaistenie/odistenie pracoviska na požiadanie zákazníka,
a pod.). Uvedený poplatok je možné fakturovať spolu s požadovanou službou, prípadne aj samostatne, ak požadovaná služba
nie je PDS spoplatňovaná, ale je požadovaná v mimopracovnom čase. Spoločnosť VSD si vyhradzuje právo odmietnuť výkon
tejto služby v odôvodnených prípadoch.
Poznámka: Táto položka nebude fakturovaná pri službách s individuálnou kalkuláciou alebo u služieb, u ktorých je cena
stanovená a v tomto cenníku uvedená aj pre čas výkonu mimo riadny pracovný čas VSD.

Použité skratky:
AZD - automatizovaný systém zberu dát
BPP - bezpečné pracovné postupy
DS - distribučná sústava
ER – elektromerový rozvádzač
EZ - energetické / elektrické zariadenie
HDS - hlavná domová skriňa
IMS - inteligentný merací systém
mHod - motohodina
MP - Metodický pokyn PDS
MPP - miestny prevádzkový predpis
MRK - maximálna rezervovaná kapacita
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
RK - 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

Upozornenie:
Ceny uvedené v tomto cenníku nezahŕňajú použitý materiál, pokiaľ pri jednotlivej položke cenníka nie je uvedené inak.
Podmienky poskytnutia služieb uvedených v tomto cenníku upravujú Obchodné podmienky VSD, a.s. k Cenníku služieb a poplatkov zverejnené na webovom sídle
spoločnosti VSD.
Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na bankový účet spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) uvedený na faktúre. Ak pripadne deň
splatnosti platby na deň pracovného voľna alebo na deň pracovného pokoja, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň.
Pre správne priradenie platby je potrebné pri úhrade uviesť variabilný a konštantný symbol, uvedený na faktúre. V prípade, že zákazník poukáže platbu s nesprávnym
variabilným alebo konštantným symbolom, alebo ju poukáže na iný bankový účet VSD ako je uvedený na faktúre, VSD môže platbu vrátiť ako neidentifikovateľnú a
pohľadávka sa považuje za neuhradenú.
V prípade, ak zákazník poukáže platbu s nesprávnym variabilným alebo konštantným symbolom, alebo ju poukáže na iný bankový účet VSD ako je uvedený na
faktúre, VSD môže platbu použiť na úhradu starších pohľadávok po lehote splatnosti, ktoré eviduje voči odberateľovi.
V prípade, ak odberateľ neuhradil platbu za poskytnutú službu VSD v lehote splatnosti, uvedenej na faktúre, spoločnosť VSD je oprávnená zrealizovať jednostranný
zápočet tejto pohľadávky so záväzkom voči zákazníkovi, v prípade ak takýto záväzok eviduje z iných vzájomných obchodných vzťahov.
Ak je zákazník v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby v stanovenej lehote splatnosti, VSD má právo zákazníkovi fakturovať poplatok za upomienku a úrok z
omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. VSD má právo jeho platbu započítať v nasledujúcom poradí: najprv na úroky z omeškania, zmluvnú
pokutu, poplatky a potom na najskôr splatnú istinu.
V prípade, že VSD voči zákazníkovi eviduje pohľadávku za služby poskytnuté v zmysle Cenníka služieb, neuhradenú v stanovenej lehote splatnosti, VSD je oprávnená v
prípade, ak nedôjde k porušeniu štandardov kvality, podmieniť poskytnutie ďalšej služby zákazníkovi vyrovnaním pohľadávok po lehote splatnosti, ktoré voči
zákazníkovi eviduje.

