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CENNÍK SLUŽIEB DODÁVATEĽA ELEKTRINY 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

V zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z. vydávame Cenník služieb dodávateľa elektriny (ďalej len 

„cenník“), spoločnosti Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. (ďalej len KBS,s.r.o.), ktorý stanovuje poplatky 

za náklady vyvolané odberateľom, mimo úkonov, ktoré sú zahrnuté v tarifách v zmysle cenových rozhodnutí 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z a dodávku a distribúciu elektriny. Cenník je platný pre odberateľov 

elektriny, ktorí majú so spoločnosťou (KBS, s.r.o.) uzatvorenú platnú zmluvu o združenej dodávke elektriny. 
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1. Paušálna náhrada nákladov za písomnú upomienku odoslanú odberateľovi z dôvodu neuhradenia       

    zálohovej platby alebo vyúčtovacej faktúry 

Paušálna náhrada nákladov Cena bez DPH  DPH K úhrade s DPH 

za 1.upomienku 3,50 Na uvedenú 

sumu sa 

nevzťahuje 

účtovanie 

DPH 

3,50 

za 2.upomienku 3,50 Na uvedenú 

sumu sa 

nevzťahuje 

účtovanie 

DPH 

3,50 

za oznámenie dočasného prerušenia distribúcie 

elektriny 

5,18 Na uvedenú 

sumu sa 

nevzťahuje 

účtovanie 

DPH 

5,18 

 

 

 

2. Splátkový kalendár úhrady dlhu, poplatok sa účtuje za vystavenie dohody o úhrade dlžnej sumy formou   

    splátok dlhu.  

Splátkový kalendár úhrady dlhu Cena bez DPH  DPH K úhrade s DPH 

domácnosti 12,50 2,50 15,00 

podnikatelia a organizácie 20,90 4,18 25,08 

 

 

 
3. Mimoriadne vyúčtovanie, poplatok sa účtuje pri vystavení mimoriadnej faktúry na požiadanie zákazníka  

   mimo pravidelný fakturačný cyklus v cene sú zahrnuté aj náklady za dopravu.  

Mimoriadne vyúčtovanie Cena bez DPH  DPH K úhrade s DPH 

domácnosti 12,00 2,40 14,40 

podnikatelia a organizácie 24,00 4,80 28,80 

 

 

 
4. Montáž elektromera, poplatok sa uplatňuje v prípadoch, keď dochádza k montáži meradla na odbernom  

   mieste bez meradla. Poplatok sa neuplatňuje v prípade povinnosti PMDS namontovať určené meradlo na    

   vlastné náklady. V cene sú započítané aj náklady na dopravu. 

Montáž elektromera Cena bez DPH  DPH K úhrade s DPH 

priamy 40,00 8,00 48,00 

polopriamy 188,00 37,60 225,60 

 

 

 

5. Pripojenie krátkodobého odberu, poplatok zahŕňa pripojenie a odpojenie prípojky krátkodobého odberu,   

    montáž elektromera a náklady na dopravu. 

 

Pripojenie krátkodobého odberu Cena bez DPH  DPH K úhrade s DPH 

priamy elektromer 96,00 19,20 115,20 

polopriamy elektromer 138,00 27,60 165,60 

 



6. Odpojenie odberného zariadenia, poplatok sa uplatňuje v prípadoch, keď k odpojeniu odberného   

    zariadenia došlo z dôvodu porušenia zmluvných podmienok zo strany zákazníka pre neplatenie za   

    dodávku alebo distribúciu elektriny vrátane neuhrádzania splátkového kalendára, prípadne na požiadanie   

    odberateľa. V cene odpojenia sú započítané aj náklady na dopravu. 

Odpojenie odberného zariadenia Cena bez DPH  DPH K úhrade s DPH 

priamy elektromer – bez demontáže meradla 29,00 5,80 34,80 

polopriamy elektromer – bez demontáže meradla 59,00 11,80 70,80 

priamy elektromer – s demontážou meradla 58,00 11,6 69,60 

polopriamy elektromer – s demontážou meradla 110,00 22,00 132 

 

 

7. Opätovné pripojenie odberného zariadenia, poplatok sa uplatňuje v prípadoch, keď k odpojeniu odberného   

    zariadenia došlo z dôvodu porušenia zmluvných podmienok zo strany zákazníka pre neplatenie za   

    dodávku alebo distribúciu elektriny vrátane neuhrádzania splátkového kalendára, prípadne na požiadanie   

    odberateľa.. V cene odpojenia sú započítané aj náklady na dopravu. 

Opätovné pripojenie odberného zariadenia Cena bez DPH  DPH K úhrade s DPH 

priamy elektromer – bez predchádzajúcej      

demontáže meradla 

29,00 5,80 34,80 

polopriamy elektromer – bez predchádzajúcej 

demontáže meradla 

59,00 11,80 70,80 

priamy elektromer – s predchádzajúcou       

demontážou meradla 

40,00 8,00 48,00 

polopriamy elektromer – s predchádzajúcou 

demontážou meradla 

188,00 37,60 225,60 

 

 

 

8.Výmena merania, 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. 

Výmena merania Cena bez DPH  DPH K úhrade s DPH 

priamy elektromer 40,00 8,00 48,00 

polopriamy elektromer 86,00 17,20 103,20 

 

 

 

9. Preskúšanie a kontrola 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. Súčasťou poplatku je poplatok za  

    výmenu meradla podľa bodu 8 a náklady na dopravu. V prípade nevyhovujúceho meracieho zariadenia sa  

    poplatok neuplatňuje. 

Preskúšanie meracieho zariadenia s výmenou merania Cena bez DPH  DPH K úhrade s DPH 

priamy elektromer 31,00 6,20 37,20 

polopriamy elektromer 168,00 13,60 81,60 

 

Kontrola meracieho zariadenia bez výmeny merania Cena bez DPH  DPH K úhrade s DPH 

priamy elektromer 15,00 3,00 18,00 

polopriamy elektromer 34,00 6,80 40,80 

 

 

 



10. Ostatné služby, sú služby nezahrnuté v tomto cenníku. Služby sú vyúčtované na základe individuálnej  

      kalkulácie, ktoré zahŕňajú skutočnú dobu trvania pracovného výkonu vynásobenú hodinovou sadzbou,  

      v ktorej sú započítané aj náklady na dopravu. Minimálne je to jedna hodina. Za každú ďalšiu začatú   

      hodinu sa fakturuje pol hodinovou sadzbou, ak táto nepresiahla 30 minút. Cena dodaného materiálu sa  

      fakturuje podľa skutočnej ceny uvedenej na výdajke materiálu. Jedná sa aj o prácu počas pohotovostnej  

      služby v prípade, že porucha bola zistená na strane zákazníka. 

Ostatné služby - fakturácia Cena bez DPH  DPH K úhrade s DPH 

Hodinová sadzba  pracovníka 24,00 4,80 28,80 

Hodinová sadzba  technika 30,00 6,00 36,00 

 


