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1.  Sadzby za služby a výkony  
1.1  V sadzbe za poskytované služby a výkony fakturované v mernej jednotke EUR/výkon resp.    
EUR/služba, ďalej v tabuľkovej časti uvádzané len EUR/výkon sú zahrnuté personálne a 
dopravné výkony súvisiace s poskytnutím výkonu/služby.  
1.2  Fakturované budú sadzby platné v čase vykonania služieb/výkonov.  
 
2.  DPH  
Ceny v tabuľkovej časti tohto cenníka sú uvádzané osobitne v EUR bez DPH a v EUR s DPH.  
 
3.  Platnosť cenníka  
Cenník externých služieb a výkonov spoločnosti ELGAS, s.r.o., je platný od 1.5.2013. Jeho 
platnosť končí dňom vydania nového Cenníka externých služieb a výkonov spoločnosti ELGAS, 
s.r.o. 

 
4.  Tabuľková časť  

Popis činnosti JV 
Cena 

v EUR bez 
DPH 

Cena 
v EUR s 

DPH 
4.A. ODPIS DOKUMENTU 
Poplatok za vystavenie duplikátu dokumentu súvisiaceho so 
združenou dodávkou plynu vystaveného Dodávateľom na požiadanie 
Zákazníka 

EUR/výkon 2,50 3,00 

4.B. SPLÁTKOVÝ KALENDÁR 
Poplatok za uzavretie Dohody o úhrade dlhu formou splátok 

EUR/výkon 3,33 4,00 

4.C. POSUN SPLATNOSTI 
Poplatok za uzavretie Dohody o posune splatnosti pohľadávky. 

EUR/výkon 3,33 4,00 

4.D. VYSTAVENIE FAKTÚRY 
Poplatok za vystavenie faktúry za kratšie ako 12 mesačné obdobie na 
požiadanie zákazníka 

EUR/výkon 5,00 6,00 

4.E. VYSTAVENIE DUPLIKÁTU FAKTÚRY (pošta) 
Vystavenie duplikátu faktúry na žiadosť zákazníka – zaslanie poštou 

EUR/výkon 3,33 4,00 

4.F. VYSTAVENIE DUPLIKÁTU FAKTÚRY (e-mail) 
Vystavenie duplikátu faktúry na žiadosť zákazníka – zaslanie e-mailom, 
osobne 

EUR/výkon 2,50 3,00 

4.G. UPOMIENKA 
Poplatok za odoslanie upomienky pri omeškaní so zmluvne 
dohodnutou platbou 

EUR/výkon 3,00 - 

4.H. POTVRDENIE 
Vystavenie potvrdenia na žiadosť zákazníka (o zmluvnom vzťahu, 
výške záväzkov voči ELGAS) 

EUR/výkon 3,33 4,00 

4.I. POKUTA 
Zmluvná pokuta za porušenie obchodných podmienok po podpise 
novej zmluvy s neplatičom 

EUR/výkon 40,00 - 

 
Uvedené položky sú platné pre všetkých odberateľov elektriny a/alebo zemného plynu a sú nezávislé 
od Prevádzkovateľa distribučnej siete. 

 
Odberateľom kategórie Domácnosť je odberateľ elektriny a/alebo zemného plynu v 
domácnosti, t.j. fyzická osoba odoberajúca elektrinu a/alebo zemný plyn na základe zmluvy o 
dodávke elektriny a/alebo zemného plynu, prípadne na základe prihlášky k odberu pre svoju 
vlastnú spotrebu v domácnosti, nie však na podnikateľské účely. Do kategórie Domácnosti 
nepatria odbery plynu určené na výrobu tepla a ohrev vody zo spoločného tepelného zdroja 
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bytového domu. Medzi týchto odberateľov sa zaraďujú aj odberatelia elektriny s pridelenou 
distribučnou sadzbou určenou pre domácnosti. 
 
Odberateľom kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) je fyzická osoba (okrem 
odberateľov zaradených do kategórie Domácnosť) alebo právnická osoba s požadovaným 
ročným odberom plynu na odbernom mieste do 633 tis. kWh (približne do 60 tis. m3) vrátane, 
ktorá odoberá plyn z plynovodnej siete na základe zmluvy o dodávke plynu. Pri dodávke 
elektriny sú to odberatelia s podnikateľskými distribučnými sadzbami a typom merania C na 
základe zmluvy o dodávke elektriny. 
 
Ostatné služby, ktoré nie sú poskytované podľa tohto Cenníka služieb a výkonov a o vykonanie 
ktorých požiada odberateľ, budú spoplatňované a fakturované na základe platného Cenníka 
služieb príslušného Prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo ním poverenej autorizovanej 
osoby.  
 

Prevádzkovatelia 
distribučnej sústavy pre: 

Západné Slovensko 
Západoslovenská 
distribučná a.s. 

 
www.zsdis.sk 

 

Stredné Slovensko SSE Distribúcia a.s. www.sse-d.sk 

Východné Slovensko 
Východoslovenská 

distribučná a.s. 
www.vsds.sk 

Celé Slovensko SPP - Distribúcia a.s. www.spp-distribucia.sk 

 

http://www.zsdis.sk/
http://www.sse-d.sk/
http://www.vsds.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/

