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Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, Spoločnosť je zapísaná 
v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., č. ú.: 2626106826/1100

Kontakt:
Doručovacia adresa: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 333 999, pracovné dni 7.00 – 19.00, F +421-(0)37-77 63 193
Poruchová linka 0800 111 567, nonstop (bezplatný hovor pre volania z pevnej aj mobilnej siete)
odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk, www.zsdis.sk
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Západoslovenská distribučná, a.s., na základe platnej legislatívy poskytuje spoplatnené služby pre externých zákazníkov.

Tieto služby pre externých zákazníkov sú zverejňované v elektronickej forme na internetovej stránke ZSD (www.zsdis.sk). Ceny 
týchto služieb sú uvedené v Cenníku služieb distribúcie elektriny spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (Príloha č. 1). 
Aktualizácie týchto cenníkov budú vydané formou ďalších príloh.

Za obsah a formu cenníka služieb zodpovedá vedúci úseku sieťových služieb. 

Od 1. mája 2012 za služby poskytované pre externých zákazníkov:

I. stanovujem
ceny uvedené v Prílohe č. 1 tohto príkazu a

II. prikazujem
za vykonanie služieb pre externých zákazníkov faktúrovať stanovené ceny. Účinnosť cien stanovených v cenníku je 
od 1. 5. 2012. 

Vydaním tohto príkazu sa ruší Príkaz výkonného riaditeľa č.: D5.18 verzia 4 platný od 1. 3. 2011 v celom rozsahu.
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Cenník služieb distribúcie elektriny spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

č.
 p

ol
ož

ky

Služby distribúcie M.J. Cena 
bez DPH

Sadzba DPH
20 %

Cena s DPH 
zaokrúhlená

10

Poplatok pri požiadavke žiadateľa na montáž obchodného merania nad štandard definovaný PDS 
Ide o realizáciu obchodného merania na požiadanie žiadateľa nad štandard definovaný v Technických podmienkach PDS. 
Platí pre odberné miesta (OM) s  max. rezervovanou kapacitou – požadovaným príkonom menším ako 150 kW, úpravy na umiestnenie určeného meradla 
zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady (úpravy meracieho miesta v zmysle Technických podmienok PDS), určené meradlo a automatický systém zberu dát  
(AZD) ostáva v majetku PDS.
(Pripojovací poplatok zahrňuje náklady na montáž určeného meradla  a zabezpečenia všetkých nevyhnutne nutných úprav pre zabezpečenia správnosti 
merania spotreby elektriny a automatického zberu dát pre rozvodné zariadenie žiadateľa a vypočíta sa podľa vzorca: 
NO = NC * (PRKS - PRK)/PRKS * k 
NO   – Pripojovací poplatok v � 
NC   – celkové náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy na zabezpečenie nadštandardného merania a AZD v �  
        (obstarávacia cena elektromera + cena montáže podľa cenníka úseku služieb, skutočnej doby montáže, vrátane dopravy) 
PRKS – štandardná rezervovaná kapacita (požadovaný príkon) OM v kW definovaná v Technických podmienkach prevádzkovateľa PDS (PRKS = 150 kW) 
PRK  – rezervovaná kapacita (požadovaný príkon) OM žiadateľa v kW 
k     – koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa, k = 1 
 
Existujúce priebehové meranie na NN (aj pre TDO) zostáva bez poplatku
Cena bude vykalkulovaná individuálne technikom správy merania.

�/prípad  

20
Vykonanie nadštandardného odpočtu 
Uplatňuje sa pri vykonaní mimoriadneho odpočtu stavu elektromera mimo fakturačný cyklus, alebo požiadavkou zákazníka na mimoriadny odpočet. 
V cene sú zahrnuté náklady na dopravu. Neplatí pre zmenu odberateľa kde sa vykonáva odpočet a kontrola merania.

21 a) Odpočet registrov elektromera �/prípad 8,8700 1,77 10,64
22 b) Odpočet profilu zaťaženia �/prípad 66,3100 13,26 79,57

30

Pripojenie odberného zariadenia cez druhé napájacie vedenie
Jedná sa o realizáciu na požiadanie žiadateľa nad štandard definovaný v Technických podmienkach PDS a Prevádzkovom poriadku PDS. Táto služba je 
zabezpečená na základe Zmluvy o nadštandardnom pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., ktorá obsahuje jednorazový poplatok za zabezpečenie uvedenej služby. 
Cena bude stanovená na základe platnej vyhlášky ÚRSO, ktorá stanovuje reguláciu cien v elektroenergetike.

�
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Cenník služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.

č.
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Služby distribúcie M.J. Cena 
bez DPH

Sadzba DPH
20 %

Cena s DPH 
zaokrúhlená

40
Nadštandardná distribúcia zabezpečená cez druhé napájacie vedenie                   
Predpokladom zabezpečenia tejto služby je pripojenie odberného zariadenia cez druhé napájacie vedenie. Za účelom zabezpečenia tejto služby 
je uzatvorená Zmluva o nadštandardnej distribúcii elektriny, na základe ktorej PDS fakturuje službu odberateľovi.

41

pre VN pre interval objednanej RK

0 – 500 kW �/kW/mesiac 3,5355 0,71 4,25
42 501 – 1 500 kW �/kW/mesiac 1,5100 0,30 1,81
43 1 501 – 5 000 kW �/kW/mesiac 0,4975 0,10 0,60
44 nad 5 000 kW �/kW/mesiac 0,2954 0,06 0,36
45

pre VVN pre interval objednanej RK 

0 – 1 500 kW �/kW/mesiac 2,8603 0,57 3,43
46 1 501 – 5 000 kW �/kW/mesiac 2,0076 0,40 2,41
47 5 001 – 90 000 kW �/kW/mesiac 0,8528 0,17 1,02
48 nad 90 000 kW �/kW/mesiac 0,2843 0,06 0,34
50 Nadštandardné HDO.

Použitie HDO odberateľmi v iných časoch a inými telegramami ako sú v štandarde PDS,  
ako je v tabuľke štandardných telegramov. V cene sú zahrnuté náklady na výmenu prijímača HDO (montáž) 
a náklady na dopravu a preparametrizovanie prijímača HDO.

HDO prijímač 1 relé �/ks 56,4484 11,29 67,74
51 HDO prijímač 2 relé �/ks 56,4484 11,29 67,74
52 cena za vyslanie 1 telegramu �/ks 2,5400 0,51 3,05

60

Nájom rezervovanej kapacity PDS (jedná sa o úhradu parciálnych nákladov súvisiacich s majetkom a s prevádzkovaním transformačnej stanice PDS)
Veľkosť najímanej rezervovanej kapacity musí byť rovná maximálnej rezervovanej kapacite.
Predmetom Zmluvy o nájme rezervovanej kapacity pre distribúciu elektriny z napäťovej úrovne VN z transformátora PDS je veľkosť najímanej rezervovanej 
kapacity, nie objednanej. Zmluva o nájme rezervovanej kapacity je uzavretá medzi PDS a odberateľom, cenu za službu fakturuje PDS odberateľovi.

�/kW/mesiac 1,0091 0,20 1,21
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70 Preskúšanie meracieho zariadenia na žiadosť zákazníka alebo obchodníka, v prípade, ak sa nezistí chyba na určenom meradle.
71 Cena za preskúšanie elektromera štandardného jednofázového  trieda presnosti 2 % �/prípad 93,0000 18,60 111,60
72 Cena za preskúšanie elektromera štandardného trojfázového  trieda presnosti 2 % �/prípad 100,0029 20,00 120,00
73 Cena za kontrolu mechanických častí štandardného elektromera  trieda presnosti 2 % �/prípad 93,1286 18,63 111,76
74 Cena za preskúšanie elektromera špeciálneho  trieda presnosti 1 - 2 % �/prípad 138,1706 27,63 165,80
75 Cena za preskúšanie elektromera špeciálneho  trieda presnosti 0,2  až 0,5 % �/prípad 200,2564 40,05 240,31
80 Znovupripojenie, vrátane všetkých činností, ktoré ho vyvolali �/prípad 45,4132 9,08 54,49

90

Obnovenie prevádzkovej plomby
Cena zahŕňa obnovenie prevádzkovej plomby, kontrolu zariadenia, cestovný čas. 
Táto služba sa vzťahuje na zariadenia, ktoré sú súčasťou distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ale iba vtedy, ak túto 
službu vyvolá užívateľ distribučnej sústavy.

�/prípad 15,9700 3,19 19,16

100

Hromadné obnovenie prevádzkových plômb
Cena zahŕňa obnovenie prevádzkovej plomby, kontrolu zariadenia, cestovný čas.
Služba sa vykonáva na základe písomnej objednávky na zaplombovanie 2 a viac elektromerov, ktoré sú umiestnené v jednom pripojenom objekte – 
rovnaký adresný bod.

�/hod/1 prac. 31,1900 6,24 37,43

110 Spracovanie a zaslanie nameraných dát (profilov) OM, okrem štandardu, ktorý je definovaný v Prevádzkovom poriadku PDS § 9. �/prípad 4,3175 0,86 5,18

120

Upomienka – Ak odberateľ neuhradí akúkoľvek faktúru v lehote splatnosti podľa Obchodných podmienok pripojenia do distribučnej sústavy, 
prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., PDS je oprávnený účtovať odberateľovi náklady 
na písomnú upomienku. Upomienka sa podľa predchádzajúcej vety považuje za doručenú odberateľovi dňom prevzatia doporučenej zásielky alebo 
jej uloženia na pošte 
(aj keď sa o jej uložení odberateľ nedozvedel) alebo dňom odmietnutia prevzatia. 

�/ks 1,3050   
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130 Prenájom podperných bodov:
131 prenájom podperného bodu – reklamný panel o rozmeroch max. 80 cm x 120 cm �/podp. bod/rok/panel 37,7782 7,56 45,34
132 prenájom podperného bodu – inštalácia vedenia kábel. TV, rozhlasu, nn vedenia, ap. �/podp. bod/rok/panel 15,1112 3,02 18,13
133-a veľkoplošný reklamný panel o rozmeroch max. 510 cm x 240 cm – Bratislava-centrum �/panel/rok 278,8389 55,77 334,61
133-b veľkoplošný reklamný panel o rozmeroch max. 510 cm x 240 cm – Bratislava-okraj �/panel/rok 223,0711 44,61 267,68
133-c veľkoplošný reklamný panel o rozmeroch max. 510 cm x 240 cm – mimo Bratislavy �/panel/rok 185,2929 37,06 222,35
134-a maloplošný reklamný panel o rozmeroch max. 100 cm x 150 cm – Bratislava-centrum �/panel/rok 75,5563 15,11 90,67
134-b maloplošný reklamný panel o rozmeroch max. 100 cm x 150 cm – Bratislava-okraj �/panel/rok 56,6673 11,33 68,00
134-c maloplošný reklamný panel o rozmeroch max. 100 cm x 150 cm – mimo Bratislavy �/panel/rok 37,7782 7,56 45,34
135-a maľovaná reklama – Bratislava-centrum �/m2/rok 16,1906 3,24 19,43
135-b maľovaná reklama – Bratislava-okraj �/m2/rok 12,5926 2,52 15,11
135-c maľovaná reklama – mimo Bratislavy �/m2/rok 9,8943 1,98 11,87

140

Poskytovanie digitálnych údajov z GIS-u
Poskytnutie trás distribučnej siete v digitálnom tvare (vo formáte *.dgn)
– územie, z ktorého sa poskytujú digitálne údaje, je limitované plochou max. 500 x 500 m
– poskytnutie digitálnych údajov z územia presahujúceho limit sa rieši osobitne zmluvným vzťahom

�/prípad 33,3296 6,67 40,00

150-a Preprava nadrozmerného nákladu.
Dispečerské zabezpečenie energetických sietí a asistencia vyvolaná prepravou nadrozmerného 
nákladu. Žiadosť k plánovanej preprave nadrozmerného nákladu sa predkladá podľa pravidiel 
a technických podmienok nadrozmernej prepravy na území spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s.

Fixný poplatok �/prípad 1 817,70 363,54 2 181,24

150-b Individuálna kalkulácia �/prípad

160 Náhrada škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny podľa §1, ods.5, Vyhl. 154/2005 Z.z.
Položka zahŕňa náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu elektriny podľa §1, ods.5, Vyhl. 154/2005 Z.z. �/prípad 41,4300   

6/7



Názov dokumentu: Príkaz výkonného riaditeľa č. D5.18
 Cenník služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.
Dátum: 1. máj 2012

7/7

Pozn.: V prípade záujmu o poskytnutie služieb Cenníka služieb distribúcie elektriny spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s., sa zákazník môže obrátiť na:

– Integrované kontakné centrum (IKC),
– dodávateľa elektriny, 
– Západoslovenská distribučná, a.s. 

Výnimku tvoria služby s položkami 30, 40, 60, 130 a 150 tohto cenníka, kedy sa odberateľ elektriny obráti so žiadosťou 
priamo na spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

Prevádzkovým poriadkom PDS (PPPDS) sa v tomto cenníku rozumie PPPDS schválený Rozhodnutím ÚRSO č.0159/2010/E-PP 
v znení 
Rozhodnutia č. 0164/2011/E-PP a Rozhodnutia č. 0196/2012/E-PP.


