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Cenník
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REPUBLIKY
Platný od 1. januára 2019

1. Montáž meracieho zariadenia
Inštalácia fakturačného merania pre nové odberné miesto v distribučnej sústave ŽSR . V cene
služby sú započítané náklady na dopravu.
Kód produkcie
331900

Cena práce v EUR bez DPH
45,00

Cena práce v EUR s DPH
54,00

2. Výmena meracieho zariadenia
Výmena meracieho zariadenia na základe požiadavky odberateľa z dôvodu zmeny sadzby,
zmeny príkonu, premiestnenia merania, preskúšania správnosti meracieho zariadenia,
vrátane zapojenia sekundárnych okruhov meracích transformátorov. Montážne práce ako
uchytenie meracích transformátorov a zapojenie ich primárnych okruhov, resp. prípadné
úpravy rozvádzača a výmena a osadenie meracích transformátorov nie sú predmetom výmeny
meracieho zariadenia. Poplatok sa neuplatňuje v prípade ak meracie zariadenie bolo chybné
a o preskúšanie požiadal odberateľ. V cene výmeny meracieho zariadenia sú započítané
náklady na dopravu.
Kód produkcie
331900

Cena práce v EUR bez DPH
40,00

Cena práce v EUR s DPH
48,00

3. Preskúšanie meracieho zariadenia na žiadosť zákazníka
Podkladom pre fakturovanie poplatku za preskúšanie meracieho zariadenia na žiadosť
zákazníka je výsledný protokol z autorizovaného metrologického pracoviska o bezchybnosti
meracieho zariadenia. K nákladom za výmenu meracieho zariadenia a jeho úradné overenie
budú pripočítané náklady na dopravu. V prípade nevyhovujúceho meracieho zariadenia
sa poplatok neuplatňuje.
Kód produkcie
522100

Cena práce v EUR bez DPH
Refakturácia skut.nákladov

Cena práce v EUR s DPH
Refakturácia skut.nákladov

4. Opätovné pripojenie odberného miesta
Tento poplatok sa uplatňuje v prípadoch, ak k odpojeniu odberného miesta (bez potreby
montáže meracieho zariadenia) došlo v zmysle porušenia podmienok dodávky elektriny
zo strany odberateľa najmä neplatenie za odber elektriny, nevyhovujúci technický stav
zariadenia, znemožnenie prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom. Poplatok
sa uplatňuje aj v prípadoch opätovného pripojenia odberného miesta v súvislosti so sezónnym
prerušením distribúcie elektriny, ktoré bolo vykonané na žiadosť odberateľa. V cene služby
sú započítané náklady na dopravu
Kód produkcie
331900

Cena práce v EUR bez DPH
60,00

Cena práce v EUR s DPH
72,00

5. Servis k meraciemu zariadeniu (NN)
Poplatok sa uplatňuje, ak obnova prevádzkovej plomby meracieho zariadenia a jeho súčastí,
ističa alebo meracieho miesta je vyvolaná odberateľom (napr. výmena istenia, nastavenia;
resp. výmena prepínacích hodín, zaplombovanie svorkovnice). V prípade odplombovania
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meracieho miesta (napr. kryt rozvádzača, svorkovnica) sa cena vzťahuje na odplombovanie
a zaplombovanie jedného meracieho miesta. V cene služby sú započítané náklady na dopravu.
Kód produkcie
331900

Cena práce v EUR bez DPH
30,00

Cena práce v EUR s DPH
36,00

6. Práce na VN odberných miestach
Poplatok sa uplatňuje, pri službách pre odberné miesta pripojené na napäťovú úroveň VN
(vrátane HDV, EPZ). Ide najmä o služby zabezpečovacie, kontrolné, parametrizačné
a o výmeny meracích a odpočtových prístrojov. K cene služby budú pripočítané náklady na
dopravu v zmysle položky č. 7.
Kód produkcie
331900

Cena práce v EUR bez DPH
25,00 €/hod.

Cena práce v EUR s DPH
30,00 €/hod.

7. Náklady na dopravu
Dĺžkou cesty sa rozumie celkové množstvo kilometrov na ceste k zákazníkovi a späť.
Kilometrovné sa neúčtuje pri výkonoch, ktoré sú zahrnuté v cene služby. Poplatok sa uplatňuje
aj v prípade, ak výjazd k odbernému miestu je zbytočnou cestou vyvolanou odberateľom
(zariadenie nie je pripravené na výkon objednanej služby alebo nie je sprístupnené).
Cesta do 25 km:
Kód produkcie
522100

Cena v EUR bez DPH
16,66

Cena v EUR s DPH
20,00

Cena v EUR bez DPH
0,42 €/km

Cena v EUR s DPH
0,50 €/km

Cesta nad 25 km:
Kód produkcie
522100

8. Prenájom transformačného výkonu
Poplatok v EUR/kW/mesiac za nájom transformačného výkonu na transformačnej stanici
patriacej Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy ŽSR (PDS ŽSR).
Kód produkcie
331900

Cena v EUR bez DPH
za kW/mesiac
1,10

Cena v EUR s DPH
za kW/mesiac
1,32

9. Ostatné služby
Fakturovanie ostatných služieb nezahrnutých v tomto cenníku služieb je na základe
individuálnej kalkulácie, ktorá zohľadňuje skutočnú dobu trvania pracovného výkonu
vynásobenú hodinovou sadzbou, dopravné náklady a cenu spotrebovaného materiálu.
Pracovný výkon je minimálne 1 hodina. Jedná sa aj o prácu počas pohotovostnej služby,
v prípade, že porucha bola zistená na strane odberateľa.
Kód produkcie
331900

Cena práce v EUR bez DPH
17,50 €/hod.

Cena práce v EUR s DPH
21,00 €/hod.
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10. Profil záťaže NN a VN
Poplatok sa uplatňuje pri poskytnutí profilu záťaže nad rámec platnej legislatívy odberateľom
kategórie A a B, u ktorých je inštalované meranie s profilom záťaže. Profil záťaže sa
jednorázovo poskytne za súvislé obdobie max. 12 mesiacov.
Kód produkcie
331900 (NN)
331900 (VN)

Cena práce v EUR bez DPH
30,00
40,00

Cena práce v EUR s DPH
36,00
48,00

Cenník služieb pre odberateľov elektriny spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
je platný pre externých odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy
prevádzkovateľa distribučnej sústavy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8,
813 61 Bratislava.
Cenník je vydaný v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.
Ceny uvedené v tomto cenníku sú ceny za jednotlivé služby počas pracovných dní.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8
813 61 Bratislava
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