Cenník služieb a poplatkov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. platný od 1.4.2020

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 VSD uplatňuje pri výkone svojej činnosti.
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Ceny uvedené v tomto cenníku nezahŕňajú pužitý materiál, pokiaľ pri jednotlivej položke nie je uvedené inak.
Podmienky poskytnutia služieb v tomto cenníku ako aj platobné podmienky upravujú Obchodné podmienky VSD a.s. k Cenníku služieb a poplatkov zverejnené na webovom sídle
spoločnosti VSD a.s. www.vsds.sk.
Služby si môžete u nás objednať :
> osobne na Klientskych centrách VSD (Košice, Prešov, Michalovce, Poprad),
> telefonicky Zákaznícka linka VSD 0850 123 312,
> elektronicky na e-mailovej adrese:info@vsds.sk alebo na stránke www.vsds.sk či www.vsdeshop.sk.
> pre niektoré služby je určené samostatné telefónne číslo, ktoré nájdete na našej stránke v časti www.vsds.sk/Katalóg služieb
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Distribúcia a vaša prípojka
S elektrinou robíme viac ako 90 rokov. Bohaté skúsenosti preto dokážeme uplatniť nielen pri výstavbe svojich zariadení, ale aj vo váš prospech.Staviate dom a
potrebujete k nemu prípojku? Niečo sa u vás pokazilo a neviete čo? Potrebujete urobiť drobný zásah v elektromerovom rozvádzači? Zverte sa do rúk
odborníkom a vy sa venujte tomu, v čom sa vyznáte vy. Máte podozrenie, že elektromer nemeria správne? Potrebujete počas roka viackrát meniť
rezervovanú kapacitu? Alebo chcete odmerať technické parametre vašeho zariadenia? Sme tu pre vás.
SLUŽBA

MJ

verzia/doplatok/príplatok

CENA s DPH v €

DPH v €

CENA bez DPH v €

pracovné dni od 7:00 do 22:00

60,00

10,000

50,00

od 22:00 hod do 7:00 hod alebo v dňoch
pracovného pokoja alebo štátnych sviatkov

84,00

14,00

70,00

v prípade oznámenej výmeny elektromera
alebo inej cielenej oznámenej aktivity zo
strany VSD za osobitných podmienok
objednávky služby cez eshop VSD

36,00

6,00

30,00

804,00

134,00

670,00

I.1.

OBSAHUJE

Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači
> demontáž starého ističa, resp. vypínača,
> hlavný istič do 63A vrátane jeho plombovateľného krytu,
> potrebný materiál, nevyhnutné úpravy elektromerového rozvádzača,
> opätovné zaplombovanie,
> garanciu vykonania prác v rozsahu odbornej prehliadky a odbornej skúšky,
> administráciu zmluvných vzťahov (ak sa znižuje MRK),
> náklady na dopravu.

ks

Poznámka:
Služba bude poskytnutá len v prípade, že budú splnené všetky technické podmienky
pre výkon služby

I.2.

OBSAHUJE

Pripoj svoj dom
> projektovú dokumentáciu,
> výstavbu odberného elektrického zariadenia na verejne prístupnom mieste od
určeného bodu pripojenia, vrátane výkopových prác, po elektomerový rozvádzač,
> materiál do 10 metrov (elektromerový rozvádzač, káblové vedenie, inteligentný
elektromer),
> montáž inteligentného elektromera,
> revíznu správu,
> pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy.

ks

Poznámka: podmienkou pre inštaláciu inteligentného elektormera je dostatočný
GSM signál

práce a materiál nad rámec uvedený
v popise produktu

individuálna kalkulácia

I.3.

OBSAHUJE

Obnovenie prevádzkovej plomby
> montáž zabezpečovacích značiek montážnika (prevádzkovej plomby) na jednom
OM,
> náklady na dopravu.

34,40

5,73

28,67

prvé odberné miesto

34,40

5,73

28,67

každé ďalšie odberné miesto

14,40

2,40

12,00

za prvých 10 metrov vedenia s prenájmom
izolačných trubíc do jedného mesiaca

180,00

30,00

150,00

zaizolovanie každých ďaľších (aj začatých)10
metrov vedenia

30,00

5,00

25,00

prenájom trubíc nad jeden mesiac za každý
ďalší začatý týždeň prenájmu

12,00

2,00

10,00

do 30 metrov vodiča

237,60

39,60

198,00

ks
Poznámka:
Cena sa neúčtuje, ak je plombovanie súčasťou zvýšenia MRK alebo ak ste
prekladali elektromerový rozvádzač na verejne prístupné miesto v zmysle projektovej
dokumentácie odsúhlasenej VSD.

I.4.

OBSAHUJE

Hromadné obnovenie prevádzkovej plomby
> montáž zabezpečovacích značiek montážnika (prevádzkovej plomby) na dvoch a
viacerých OM na jednej adrese, prijaté jednou žiadosťou
> náklady na dopravu.

ks

Poznámka:
Žiadosti o plombovanie prijaté od dodávateľa elektriny cez TŠVD (individuálne)
nemôžu byť posudzované ako hromadné plombovanie.

I.5.

OBSAHUJE

Dočasné zaizolovanie prívodného vzdušného NN vedenia
> montáž a demontáž izolačných trubíc na vzdušné NN vedenie (NN vzdušná sieť,
NN vzdušné prípojky, NN vzdušné odberné zariadenia) do 10 metrov (napr. z
dôvodu rekonštrukcie strechy zákazníka, opravy domu a pod),
náklady na dopravu,
> prenájom izolačných trubíc do jedného mesiaca od dňa montáže.

ks

týždeň

I.6.

OBSAHUJE

Trvalé zaizolovanie prívodného vzdušného NN vedenia
> výmenu vzdušnej nemeranej časti odberného zariadenia (prívodného
vedenia) zvyčajne realizovanej holými vodičmi AlFe za káblové vzdušné
závesné vedenie AYKYz 4x25 mm2 (výmena je realizovateľná podľa súčasne
platných STN),
> práce spojené s výmenou vodičov,
> náklady na dopravu,
> revíznu správu (OPOS) na časť dotknutého zariadenia.

ks

individuálna kalkulácia

nad 30 metrov vodiča
Poznámka:
Službu je potrebné objednať 10 pracovných dní vopred pred plánovanou výmenou.

I.7.

OBSAHUJE

Odpojenie alebo opätovné pripojenie
> úkony spojené s pripojením, odpojením odberného miesta, resp. obnovením alebo
prerušením distribúcie do tohto odberného miesta (služba len na žiadosť dodávateľa
elektriny, ktorému bude vyúčtovaná),
> náklady na dopravu.
ks
Poznámka:
Položka sa účtuje aj v prípade, ak:
○ inštalovaný inteligentný merací systém a spôsob zapojenia neumožňuje diaľkové
odpojenie a pripojenie,
○ ide o pripojenie a odpojenie pre krátkodobý odber ako jeden samostatný úkon

v štandardnej lehote stanovenej PDS
legislatívou

39,60

6,60

33,00

príplatok k štandardnej cene na základe emailom potvrdenej objednávky zákazníka
v lehote nad štandard stanovený PDS
legislatívou - do 6 hodín od prijatia objednávky
pokiaľ to kapacitné podmienky PDS pre výkon
služby umožňujú

150,00

25,00

125,00

pracovné dni od 7:00 do 22:00

30,00

5,00

25,00

od 22:00 hod do 7:00 hod alebo v dňoch
pracovného pokoja alebo štátnych sviatkov

60,00

10,00

50,00

pracovné dni od 7:00 do 22:00

26,40

4,40

22,00

od 22:00 hod do 7:00 hod alebo v dňoch
pracovného pokoja alebo štátnych sviatkov

52,80

8,80

44,00

I.8.

OBSAHUJE

Drobné opravy
> Drobné opravy na odbernom elektrickom zariadení zákazníka na NN úrovni.
> Spravidla 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.

ks

Poznámka:
Službu je zatiaľ možné objednať iba počas výjazdu montéra VSD na OM, nie
samostatne

Overenie poruchy na odbernom mieste

I.9.

OBSAHUJE

> vykonanie diagnostickej služby po nahlásení poruchy zo strany zákazníka v prípade
výpadku distribúcie elektriny, ktorej výsledkom je zistenie poruchy na OM odberateľa,
> náklady na dopravu.

ks

Poznámka:
Cena sa uplatňuje len v prípadoch, kedy odberateľ požiadal o výkon tejto služby a
bola vylúčená porucha na časti zariadenia PDS (cena sa účtuje aj v prípade poruchy
na časti zaradenia PDS, ktorú vyvolala porucha na OM odberateľa).
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 cena podľa služby Drobná oprava alebo služby Výmena hlavného
ističa v ER.
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SLUŽBA

CENA s DPH v €

DPH v €

CENA bez DPH v €

ks

49,80

8,30

41,50

ks

208,80

34,80

174,00

ks

20,00

3,33

16,67

146,00

24,33

121,67

v prípade oznámenej výmeny elektromera a
trojfázového pripojenia OM za osobitných
podmienok objednávky služby cez eshop
VSD

86,40

14,40

72,00

1 protokol (1-5 meraní)

39,60

6,60

33,00

84,00

14,00

70,00

MJ

verzia/doplatok/príplatok

I.10.

OBSAHUJE

Úprava merania na úrovni NN
> úprava merania na žiadosť zákazníka (napr. pri prekládke merania, zmene
distribučnej sadzby alebo MRK), alebo po preskúšaní elektromera, kedy výsledkom
preskúšania bola potvrdená správnosť merania elektromera,
> zapojenie sekundárnych okruhov meracích transformátorov, pokiaľ je to potrebné,
> opätovné zaplombovanie relevantných časti meracej súpravy
> náklady na dopravu.
Poznámka:
V cene služby nie je zahrnuté uchytenie meracích transformátorov a zapojenie
primárnych okruhov. Rovnako táto služba nezahŕňa kontrolu zapojenia
sekundárnych okruhov meracích transformátov na VVN alebo VN úrovni, ktorá je
zahrnutá v položke Kontrola a úprava merania na úrovni VVN, VN .
Cena za službu sa neuplatňuje, ak bol uhradený poplatok za zvýšenie MRK.

I.12.

OBSAHUJE

I.11.

OBSAHUJE

Preskúšanie elektromera
> demontáž elektromera,
> zabezpečenie preskúšania v Slovenskej legálnej metrológii,
> dodanie správy o nezávadnosti.
Poznámka:
Poplatok sa uplatňuje len v prípade, že výsledný protokol Slovenskej legálnej
metrológie konštatuje nezávadnosť elektromera.

Mimoriadny odpočet
> odpočet elektromeru mimo termínu určeného podľa zaradenia OM do
odpočtového cyklu stanoveného zo strany VSD,
> náklady na dopravu.

I.13.

OBSAHUJE

Inteligentné meranie
> inštalácia inteligentného elektromera nad rámec legislatívnych povinností VSD,
> administratívna podpora pre nastavenie rezervovanej kapacity,
> zmena odpočtového cyklu z ročného na mesačný,
> plombovanie,
> náklady na dopravu,
> garanciu vykonania prác v rozsahu odbornej prehliadky a odbornej skúšky o
výmene meradla,
> údaje o minimálnej, maximálnej, priemernej a sumárnej spotrebe za
deň/mesiac/rok,
> zriadenie účtu na portáli evsd na sledovanie online spotreby.

ks

I.14.

OBSAHUJE

Poznámka:
Cena za službu sa uplatní 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.

Meranie technických a fyzikálnych veličín
> premeranie technických a fyzikálnych veličín na NN zariadení zákazníka (napr.:
uzemnenie, impedančná slučka, izolačný odpor a pod.),
> protokol o výsledkoch merania,
> náklady na dopravu.

ks

I.15.

OBSAHUJE

Pripojenie oddeľovacieho modulu
> pripojenie impulzných výstupov z elektromera na vstup oddeľovacieho modulu,
alebo pripojenie dátového rozhrania RS485 elektromera na vstup oddeľovacieho
modulu za účelom priameho získavania dát z inteligentných a špeciálnych
elektromerov,
> kontrola a výmena nefunkčného oddeľovacieho modulu pri doplnení alebo
rozmnoženie impulzov na vstupe oddeľovacieho modulu,
> zaplombovanie elektromera a vstupnej svorkovnice oddeľovacieho modulu,
> náklady na dopravu.

ks

I.16.

OBSAHUJE

Kontrola a úprava merania na úrovni VVN, VN
> úprava merania na žiadosť zákazníka (napr. pri prekládke merania, zmene MRK),
> kontrolu zapojenia merania po rekonštrukcii VVN, VN zariadení v majetku
zákazníka,
> kontrolu zapojenia prúdových a napäťových okruhov merania,
> kontrolu prevodov meracích transformátorov,
> v prípade fakturačného merania obnova plombovania všetkých relevantných prvkov
meracej súpravy.

ks

individuálna kalkulácia

ks

individuálna kalkulácia

Poznámka:
Práce sa vykonávajú v beznapäťovom stave zariadenia zákazníka.

Špeciálne meranie kvality elektriny

I.17.

OBSAHUJE

> realizáciu komplexného merania kvality vo vnútornej inštalácii zákazníka na základe
jeho individuálnej požiadavky nad rámec povinnosti PDS v zmysle vyhl.236/2016 Z.z ,
> okrem merania základných parametrov napätia, aj meranie prúdov a od nich
odvodených parametrov, ktoré určujú úroveň spätných vplyvov pripojených zariadení
odberateľov a pripojených zdrojov na kvalitu napätia v sieti.
Poznámka:
Službu je možné využiť aj v prípade merania prúdových a výkonových parametrov vo
vnútornej inštalácii odberateľa za účelom:
○ optimalizácie kompenzácie jalového výkonu,
○ optimalizácie technologických procesov z pohľadu spotreby elektriny a
minimalizácie MRK,
○ stanovenia výkonov jednotlivých technologických zariadení,
○ zistenia príčiny zlyhania funkcie technologických zariadení zákazníka
(problematika EMC, resp. rušenia šíreného po sieti),
○ zisťovania negatívnych spätných vplyvov činnosti niektorých zariadení.

Požičiame vám
Niektoré veci sa neoplatí vlastniť. Je lepšie si ich prenajať. Pokazil sa vám transformátor a dočasne ho potrebujete nahradiť? Rekonštruujete svoju prevádzku
alebo viete, že nebudete mať nejaký čas elektrinu? Budujete verejný rozhlas, kamerový systém alebo vianočné osvetlenie? Radi vám pomôžeme.
SLUŽBA

MJ

Transformátor

II.1.

OBSAHUJE

> prenájom transformátora,
> administráciu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, v prípade požiadavky zákazníka aj
dopravu a inštaláciu

verzia/doplatok/príplatok
50 kVA
100 kVA
160 kVA
250 kVA

Poznámka
Cena nájmu je stanovená podľa výkonu transformátora. Ak prenajatý transformátor
nie je vo výkonovej rade, uplatní sa cena pre transformátor najbližšieho vyššieho
výkonu.
V prípade spoločného využívania transformátora viacerými zákazníkmi sa cena
vypočíta podľa percentuálneho podielu využitia.

ks/
mesiac

400 kVA
630 kVA

CENA s DPH v €

DPH v €

CENA bez DPH v €

43,70
56,20
66,50
81,10
98,70
112,30

7,28

36,42

9,37

46,83

11,08

55,42

13,52

67,58

16,45

82,25

18,72

93,58

doprava a inštalácia

individuálna kalkulácia

iba rezervácia transformátora

60% z mesačnej ceny nájmu
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SLUŽBA

MJ

verzia/doplatok/príplatok

CENA s DPH v €

DPH v €

CENA bez DPH v €

NN

20,40

3,40

17,00

VN

32,00

5,33

26,67

2,5 kVA

26,40
38,40

4,40

22,00

6,0 kVA

6,40

32,00

doprava

1,92

0,32

1,60

25 kVA

46,80

7,80

39,00

40 kVA

52,80

8,80

44,00

60 kVA

70,80

11,80

59,00

100 kVA

88,80

14,80

74,00

160 kVA

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

17,80

89,00

25,00

125,00

39,80

199,00

66,80

334,00

II.2.

OBSAHUJE

Podperné body
> poskytnutie podperných bodov elektrických vedení na NN úrovni pre umiestnenie
odberných elektrických zariadení, miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia,
kamerového systému a pod.,
> resp. 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,
> administrácia nájomnej zmluvy

ks/rok

Poznámka:
V prípade, že žiadateľom je obec, poskytnutie podperných bodov sa nespoplatňuje.
Nájomná zmluva sa uzatvorí až po stanovení technických podmienok využitia
podperných bodov a odsúhlasení projektovej dokumentácie.

II.3.

OBSAHUJE

Náhradný zdroj bez technickej podpory
> zapožičanie malého náhradného zdroja na dohodnutý čas (bez technickej podpory,
paliva a dopravy).
Poznámka:
Cena nájmu je stanovená podľa výkonu náhradného zdroja. Náklady na dopravu sú
účtované samostnane, len v prípade ak ju zabezpečuje VSD na požiadanie
zákazníka.

ks/deň

km

Náhradný zdroj s plnou technickou podporou

II.4.

OBSAHUJE

V prípade zapožičania veľkého zdroja s plnou podporou je v cene aj:
> pripojenie a spustenie zdroja,
> revízia pripojenia,
> trvalá prítomnosť technika,
> spotrebované palivo,
> náklady na dopravu
ks/moto
Hodina

250 kVA
400 kVA
630 kVA

Spoľahnite sa na odborníkov
Každý deň prevádzkujeme tisíce kilometrov vedení, stovky trafostaníc a mnoho ďalších zariadení. Vieme sa postarať aj o tie vaše. My zabezpečíme všetko
potrebné a vy sa môžete venovať svojmu biznisu.
Niekedy zase potrebujete, aby sme niečo u nás vypli, zapli alebo postrážili, aby ste mohli robiť to, čo potrebujete. Radi vám s tým pomôžeme. Urobíme to tak,
aby sme neohrozili bezpečnosť vašu, ani ostatných odberateľov elektriny.
SLUŽBA

CENA s DPH v €

DPH v €

CENA bez DPH v €

ks

175,20

29,20

146,00

ks

118,80

19,80

99,00

ks

300,00

50,00

250,00

ks

168,00

28,00

140,00

ks

126,00

21,00

105,00

ks/hodina

42,00

7,00

35,00

54,00

9,00

45,00

MJ

verzia/doplatok/príplatok

III.2.

OBSAHUJE

III.1.

OBSAHUJE

Manipulácia na VN zariadení VSD
> manipulácie spojené s vypnutím, uvoľnením VN zariadenia z prevádzky
(odšablonovanie) a následným uvedením do prevádzky,
> manipulácie na VN zariadeniach ako úsekový vypínač, trafostanica, odpínač,
vypínač a pod.,
> náklady na dopravu.

Manipulácia na NN zariadení VSD
> manipulácie spojené s vypnutím, uvoľnením NN zariadenia z prevádzky
(odšablonovanie) a následným uvedením do prevádzky,
> manipulácie na NN zariadeniach ako vypínač či poistkový vypínač a pod.
> náklady na dopravu.

OBSAHUJE

III.4.

OBSAHUJE

Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení VN a TS
III.3.

> manipulácie, zaistenie a odistenie VN a TS zariadení v spoločných priestoroch alebo
v tesnej blízkosti zariadení VSD, ktoré sú pod napätím alebo ak si to vyžadujú
okolnosti s ohľadom na bezpečnosť.
> náklady na dopravu.

Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení NN
> manipulácie, zaistenie a odistenie NN zariadení v spoločných priestoroch alebo v
tesnej blízkosti zariadení VSD, ktoré sú pod napätím alebo ak si to vyžadujú okolnosti
s ohľadom na bezpečnosť.
> náklady na dopravu.

III.5.

OBSAHUJE

Odpojenie alebo opätovné pripojenie na žiadosť zákazníka
> rozpojenie DS,
> krátkodobú dočasnú demontáž vodičov v krátkom úseku,
resp. demontáž a znovu montáž prípojky,
> náklady na dopravu.
Poznámka:
Táto položka je vždy účtovaná spolu s položkou Manipulácie, zaistenie a odistenie
zariadenia.

III.6.

OBSAHUJE

Sprístupnenie zariadení VSD
> sprístupnenie externým spoločnostiam, ktoré potrebujú napr. zaústiť zariadenie
do/na elektroenergetické zariadenia VSD,
> sprístupnenie projektantom, ktorí pripravujú PD, ktorá predpokladá zaústenie
zariadení do/na zariadenia VSD.
Poznámka:
Cena sa účtuje za každú začatú hodinu vrátane času potrebného na dopravu.

III.7.

OBSAHUJE

Dohľad pri prácach na NN zariadení VSD
> dohľad pri práci v blízkosti zariadení VSD,
> dohľad stavu zakrytých zariadení, ktoré sú zadefinované požiadavkou zákazníka,
> dohľad pri odkrytých zariadeniach 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,
> náklady na dopravu.

ks

1 pracovník na 1,5 hodiny

väčší rozsah prác

individuálna kalkulácia
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SLUŽBA

MJ

verzia/doplatok/príplatok

CENA s DPH v €

DPH v €

CENA bez DPH v €

III.8.

OBSAHUJE

Prevádzkovanie cudzích elektrických zariadení
> plnenie zákonných podmienok pre prevádzkovanie a obsluhu vyhradených
technických zariadení (napr. VN vedenie, distribučná trafostanica, ...) vo vlastníctve
zákazníka, predovšetkým:
> 24-hodinovú pohotovostnú službu,
> preventívnu údržbu a prehliadky funkčnosti vašich zariadení,
> zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok,
> manipulácie,
> drobné opravy,
> náklady na dopravu.

individuálna kalkulácia

ks

III.10.

III.11.

OBSAHUJE OBSAHUJE

III.9.

OBSAHUJE

Menšie opravy na VN, NN a trafo zariadeniach
> drobné opravy súvisiace s bezprostredným obnovením distribúcie
elektriny pre OM,
> spravidla výmena VN poistky, spojenie/rozpojenie vodiča,
> výmena izolátorov a pod.,
> náklady na dopravu.
Poznámka:
V cene nie sú zahrnuté náklady na použitý materiál, tieto náklady budú pripočítané k
cene služby v rámci faktúry za službu.

142,80

ks

23,80

119,00

Špeciálna odborná činnosť a poradenstvo
> tvorbu, správu a aktualizáciu prevádzkovej dokumentácie (Miestny prevádzkový
predpis, Bezpečné pracovné postupy a pod.),
> rozsah činnosti na základe dohody so zákazníkom

ks

individuálna kalkulácia

ks

individuálna kalkulácia

ks

individuálna kalkulácia

ks

individuálna kalkulácia

ks

individuálna kalkulácia

Preventívna údržba elektrického zariadenia zákazníka
> výkon preventívnej/periodickej údržby elektrického zariadenia vo vlastníctve
zákazníka v rozsahu dohody so zákazníkom

III.13.

OBSAHUJE

III.12.

> vytýčenie trasy káblov v teréne,
> náklady na dopravu

OBSAHUJE

Vytyčovanie VN a NN káblov

Lokalizácia porúch na VN a NN kábloch

Poznámka:
Pred vytýčením káblov VSD musí mať zákazník platné vyjadrenie k existencii
elektroenergetických zariadení VSD.
> lokalizácia poruchy káblovým meracím vozom,
> náklady na dopravu

III.16.

OBSAHUJE

III.15.

OBSAHUJE

III.14

OBSAHUJE

Skúšky a diagnostika VN káblov
> diagnostika káblového úseku rôznymi metódami,
> napäťová skúška káblového úseku,
> plášťová skúška káblového úseku,
> náklady na dopravu

Revízna správa (OPOS)
> výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revíziu) prívodného vedenia od
hlavnej domovej skrine po elektromerový rozvádzač vrátane,
> alebo výkon opakovanej Odbornej prehliadky a odbornej skúšky (po 5 rokoch je
potrebné ju obnovovať)

79,20

ks

13,20

66,00

Ostatné služby
> ostatné služby PDS, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a sú poskytnuté na
základe samostatnej požiadavky a dohody so zákazníkom

individuálna kalkulácia

ks

Poplatky
Stále viac vašich žiadostí vieme vyriešiť elektronicky cez portál eVSD (www.vsds.sk). Napriek tomu časť zákazníkov preferuje papierovú formu komunikácie.
Tá je však pre nás nákladnejšia. Preto sme nútení niektoré naše vyjadrenia spoplatniť. Niekedy sa zase stane, že na niečo zabudnete a musíme vám to
pripomenúť.

IV.1.

OBSAHUJE

ÚKON

MJ

CENA s DPH v €

DPH v €

CENA bez DPH v €

ks

17,00

2,83

14,17

ks

24,00

4,00

20,00

kat.
územie

24,00

4,00

20,00

zdroj pripojený na NN úrovni

96,20

16,03

80,17

zdroj pripojený na VN úrovni

597,50

99,58

497,92

ks

10,00

nepodlieha DPH

10,00

ks

5,00

nepodlieha DPH

5,00

Výpis z bilančnej skupiny
> vyhotovenie výpisu z bilančnej skupiny na žiadosť dodávateľa elektriny nad rámec
dohodnutý v rámcovej distribučnej zmluve

OBSAHUJE

> vypracovanie vyjadrenia na základe písomnej žiadosti zákazníka

Informácia o prebiehajúcich a plánovaných stavbách

IV.3.

OBSAHUJE

Vyjadrenie k existencii elektrických zariadení VSD
IV.2.

Poznámka:
poplatok sa neuplatňuje v prípadoch žiadostí podaných prostredníctvom webového
portálu eVSD.
> vypracovanie vyjadrenia k žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

IV.5.

IV.6.

OBSAHUJE OBSAHUJE

IV.4.

OBSAHUJE

Opakovaná technická obhliadka alebo funkčná skúška zdroja
> opakovaná technická obhliadka alebo opakovaná technická skúška
pripojenie zdroja do distribučnej sústavy
> náklady na dopravu

ks

Poznámka:
Poplatok sa uplatňuje v prípadoch, ak predošlá technická obhliadka alebo funkčná
skúška nebola úspešná,neboli splnené podmienky PDS alebo ich nebiolo možné
realizovať zavinením zo strany žiadateľa o pripojenie. Opakovaná technická
obhliadka alebo funkčná skúška môže byť vykonaná až po zaplatení poplatku.

Upomienka - neuhradená platba za distribúciu a prístup do DS
> písomná upomienka - výzva na zaplatenie z dôvodu neuhradených splatných faktúr
za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy

Upomienka - neuhradená platba za ostatné služby PDS
> písomná upomienka – výzva na zaplatenie z dôvodu neuhradených splatných faktúr
za služby poskytnuté PDS (okrem služieb distribúcie a prístupu do DS)
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ÚKON

MJ

CENA s DPH v €

DPH v €

CENA bez DPH v €

ks

25,20

4,20

21,00

IV.7.

OBSAHUJE

Neopodstatnený výjazd
Poplatok sa uplatňuje ak:
> OM nebolo pripravené na výkon požadovanej služby,
> nebol umožnený prístup k elektromeru,
> kontrola OM na základe podnetu zákazníka nepotvrdila poruchu EZ v majetku PDS,
> dodávateľ elektriny požiadal o storno požiadavky na prerušenie distribúcie a technik
už bol vyslaný na OM na základe požiadavky na prerušenia distribúcie.
Poplatok zahŕňa náklady na dopravu.
Poznámka:
Poplatok sa neuplatňuje v prípade požiadavky zákazníka na Overenie poruchy na
odbernom mieste, ktorá je samostanou položkou tohto cenníka alebo poskytnutej
inej služby v zmysle cenníka.
súbor *. dgn pre územie v rozsahu: do 500 x 500 m alebo línia do 250 000 m2

Informácia o fyzickej infraštruktúre

60,00

> vyhotovenie vyjadrenia o existujúcej fyzickej infraštruktúre vo výstupnom formáte
DGN alebo PDF prostredníctvom webového portálu eVSD

1 - 9 999
10 000 - 24 999
25 000 - 49 999

OBSAHUJE

IV.8.

10,00

50,00

súbor *. dgn pre územie v rozsahu: celá obec - podľa počtu obyvateľov

ks

nad 50 000

0,1200
0,1080
0,1056
0,0840

0,1000
k výslednej cene
bude pripočítané
DPH v zmysle
platných právnych
predpisov

0,9000
0,0880
0,0700

Minimálna výška poplatku pre súbor *.dgn je 50,- EUR bez DPH (60,- EUR s DPH).

súbor *. pdf pre územie v rozsahu: celá obec - podľa počtu obyvateľov
1 - 9 999
10 000 - 24 999
25 000 - 49 999
nad 50 000

0,0300
0,0270
0,0264
0,0210

0,0250
k výslednej cene
bude pripočítané
DPH v zmysle
platných právnych
predpisov

0,0225
0,0220
0,0175

Minimálna výška poplatku pre súbor *.pdf je 12,50 EUR bez DPH (15,- EUR s DPH).

IV.9.

OBSAHUJE

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, sviatky, pracovné dni v čase po 18:00 Spoločnosť VSD si
vyhradzuje právo odmietnuť výkon tejto služby v odôvodnených prípadoch.

ks

60,00

10,00

50,00

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.

Skratky:
AZD - automatizovaný systém zberu dát
BPP - bezpečné pracovné postupy
DS - distribučná sústava
ER – elektromerový rozvádzač
EZ - energetické / elektrické zariadenie
eshop VSD - elektronický portál VSD www.vsdeshop.sk
eVSD portál - webový portál www.vsds.sk
HDS - hlavná domová skriňa
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
Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na bankový účet 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 symbol, uvedený na faktúre. V prípade, že zákazník poukáže platbu s nesprávnym variabilným 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 dzákazníkovi, 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.
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