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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 webovom sídle (www.zsdis.sk).
Ceny týchto služieb sú uvedené v Cenníku služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. (Príloha č.1). Aktualizácie týchto cenníkov budú 
vydané formou ďalších príloh.
Za obsah a formu cenníka služieb zodpovedá vedúci úseku finančného plánovania a analýz.

Od 1. januára 2015 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 fakturovať stanovené ceny. Účinnosť cien stanovených v cenníku je od 1. 1. 2015.

Vydaním tohto príkazu sa ruší Príkaz riaditeľov č.D5.ZSD.05 verzia 1 platný od 1.6.2014 v celom rozsahu. 
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Cenník služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.

č. 
po

lož
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. 
Montáž obchodného merania na požiadanie žiadateľa nad štandard definovaný v Technických podmienkach PDS. 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 10,7318 2,15 12,88
22 b) Odpočet profilu zaťaženia €/prípad 30,2330 6,05 36,28

30

Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy cez druhé/ďalšie napájacie vedenie
Realizácia služby na požiadanie žiadateľa nad štandard definovaný v Technických podmienkach PDS a v Prevádzkovom poriadku PDS. Táto služba je 
zabezpečená na základe Zmluvy o nadštandardnom pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, v ktorej je uvedená - okrem 
iného - aj cena za nadštandardné pripojenie. Cena za nadštandardné pripojenie je jednorázový poplatok, je stanovená v súlade s platnými právnymi predpismi.

€/prípad 

40

Nadštandardná distribúcia elektriny zabezpečená cez druhé/ďalšie napájacie vedenie
Predpokladom poskytovania tejto služby je zabezpečené pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy cez druhé/ďalšie napájacie 
vedenie (viď služba č. 30). Služba nadštandardnej distribúcie je zabezpečená na základe uzatvorenej Zmluvy o nadštandardnom prístupe do distribučnej 
sústavy a nadštandardnej distribúcii elektriny, na základe ktorej PDS fakturuje službu odberateľovi mesačne. Cena za nadštandardnú distribúciu je stanovená 
v súlade s platnými právnymi predpismi. 

€/prípad

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 56,8953 11,38 68,28

51 HDO prijímač 2 relé: €/ks 56,8953 11,38 68,28

52 cena za vyslanie 1 telegramu: €/ks 3,0113 0,60 3,61
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Cenník služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.

č. 
po

lož
ky

Služby distribúcie M.J. Cena 
bez DPH

Sadzba DPH
20 %

Cena s DPH 
zaokrúhlená

60

Nájom rezervovanej kapacity PDS (Úhrada 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 v zmysle 
zmluvných podmienok.

€/kW/mesiac 1,0348 0,21 1,24

70 Preskúšanie meracieho zariadenia na žiadosť odberateľa alebo dodávateľa, 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 Západoslovenská distribučná, a.s., v prípade, ak túto službu vyvolá užívateľ 
distribučnej sústavy.

€/prípad 15,6991 3,14 18,84

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. 30,6623 6,13 36,79



Cenník služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.

č. 
po

lož
ky

Služby distribúcie M.J. Cena 
bez DPH

Sadzba DPH
20 %

Cena s DPH 
zaokrúhlená

110

Upomienka - Ak odberateľ neuhradí akúkoľvek faktúru v lehote splatnosti podľa Obchodných podmienok pripojenia do distribučnej sústavy, 
prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny 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

120 Prenájom podperných bodov :  
121 prenájom podperného bodu - reklamný panel o rozmeroch max. 80 cm x 120 cm €/podp.bod/rok/panel 38,7227 7,74 46,46
122 prenájom podperného bodu - inštalácia vedenia kábel. TV, rozhlasu, nn vedenia, ap. €/podp.bod/rok/panel 9,5400 1,91 11,45
123 - a veľkoplošný reklamný panel o rozmeroch max. 510 cm x 240 cm - Bratislava-centrum €/panel/rok 285,8099 57,16 342,97
123 - b veľkoplošný reklamný panel o rozmeroch max. 510 cm x 240 cm - Bratislava-okraj €/panel/rok 228,6479 45,73 274,38
123 - c veľkoplošný reklamný panel o rozmeroch max. 510 cm x 240 cm - mimo Bratislavy €/panel/rok 189,9252 37,99 227,92
124 - a maloplošný reklamný panel o rozmeroch max. 100 cm x 150 cm - Bratislava-centrum €/panel/rok 77,4452 15,49 92,94
124 - b maloplošný reklamný panel o rozmeroch max. 100 cm x 150 cm - Bratislava-okraj €/panel/rok 58,0839 11,62 69,70
124 - c maloplošný reklamný panel o rozmeroch max. 100 cm x 150 cm - mimo Bratislavy €/panel/rok 38,7227 7,74 46,46
125 - a maľovaná reklama - Bratislava-centrum €/m²/rok 16,5953 3,32 19,92
125 - b maľovaná reklama - Bratislava-okraj €/m²/rok 12,9074 2,58 15,49
125 - c maľovaná reklama - mimo Bratislavy €/m²/rok 10,1416 2,03 12,17

130

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. 500x500 m
- poskytnutie digitálnych údajov z územia presahujúceho limit sa rieši osobitne zmluvným vzťahom

€/prípad 33,3267 6,67 40,00

140 - 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 Západoslovenská distribučná, a.s.

Fixný poplatok €/prípad 1 805,25 361,05 2 166,30

140 - b Individuálna kalkulácia €/prípad

150
Neskoré storno prerušenia distribúcie zo strany dodávateľa elektriny
Poplatok sa uplatňuje v prípade, ak dodávateľ elektriny požiadal o storno požiadavky na prerušenie distribúcie a technik bol už vyslaný na odberné 
miesto s cieľom prerušenia distribúcie elektriny.V cene sú započítané aj náklady na dopravu. Poplatok sa fakturuje dodávateľovi elektriny.

€/prípad 23,9166 4,78 28,70
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Cenník služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.

č. 
po

lož
ky

Služby distribúcie M.J. Cena 
bez DPH

Sadzba DPH
20 %

Cena s DPH 
zaokrúhlená

160 Náhrada škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny podľa § 1, ods.7, Vyhl. č. 292/2012 Z.z.
Položka zahŕňa náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu elektriny podľa § 1, ods.7, Vyhl. č.292/2012 Z.z. €/prípad 36,6400

170 Diagnostika káblového vedenia VN systémom OWTS - čiastkovými výbojmi
Pozn.: cena platí pre jednu skúšku na jednom káblovom úseku €/prípad 641,8099 128,36 770,17

180 - a
Diagnostika káblového vedenia VVN, VN napäťovou skúškou
Napäťová skúška
Pozn.: cena platí pre jednu skúšku na jednom káblovom úseku

€/prípad 355,2876 71,06 426,35

180 - b Plášťová skúška
Pozn.: cena platí pre jednu skúšku na jednom káblovom úseku €/prípad 309,4441 61,89 371,33

190 - a
Lokalizácia poruchy na VN, NN káblových vedeniach
VN kábel
Pozn.: cena platí pre lokalizáciu jednej poruchy na jednom káblovom úseku

€/prípad 437,7928 87,56 525,35

190 - b NN kábel
Pozn.: cena platí pre lokalizáciu jednej poruchy na jednom káblovom úseku €/prípad 304,8914 60,98 365,87

200 - a Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN
Pozn.: cena platí pre prípravné práce, vyhodnotenie a vytyčovanie v trvaní do jednej hodiny €/prípad 78,1382 15,63 93,77

200 - b Za každú ďalšiu začatú hodinu prác €/hod/1 prac. 39,0886 7,82 46,91

210 - a
Dozor, zaisťovanie a odistenie pracoviska
Dozor, zaisťovanie a odistenie jedného pracoviska VN
Pozn.: cena platí pre práce vykonávané na jednom pracovisku v trvaní do 2 hodín

€/prípad 156,3546 31,27 187,62

210 - b Dozor, zaisťovanie a odistenie jedného pracoviska NN
Pozn.: cena platí pre práce vykonávané na jednom pracovisku v trvaní do 1,5 hodiny €/prípad 117,2659 23,45 140,72

220 Manipulácie na energetických zariadeniach VN, NN
Pozn.: cena bude stanovená individuálne podľa počtu odpracovaných hodín €/hod/1 prac. 39,0886 7,82 46,91

230 Čistenie transformačných staníc VN/NN pod napätím
Pozn.: cena platí pre čistenie štandardnej trafostanice 5 kobiek, 1 transformátor €/prípad 1 211,7479 242,35 1 454,10

240 Čistenie transformátora pod napätím
Pozn.: cena platí pre čistenie 1 transformátora €/prípad 664,5069 132,90 797,41

250 Realizácia prípojky krátkodobého odberu a odpojenie prípojky
Pozn.: cena platí pre práce v trvaní do 1 hodiny €/prípad 78,1773 15,64 93,82
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Cenník služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.

č. 
po

lož
ky

Služby distribúcie M.J. Cena 
bez DPH

Sadzba DPH
20 %

Cena s DPH 
zaokrúhlená

260 Prenájom rozvádzača ku krátkodobému odberu z NN siete
Pozn.: cena platí za zapožičanie rozvádzača za jeden i začatý deň €/ks 8,0996 1,62 9,72

270 Cena za hodinu práce jedného pracovníka pre diagnostiku káblového vedenia
Cena jednej hodiny práce jedného pracovníka pre výpočet individuálnej ceny pre diagnostiku káblového vedenia €/hod/1 prac. 45,8436 9,17 55,01

280 Cena za hodinu práce jedného pracovníka pre údržbu a služby na zariadeniach VN a NN
Cena jednej hodiny práce jedného pracovníka pre výpočet individuálnej ceny pre údržbu a služby na zariadeniach VN a NN €/hod/1 prac. 39,0886 7,82 46,91

290
Servis merania spotreby elektriny
Funkčná kontrola a údržba meracej súpravy vrátane komunikačných členov, MTP a MTN, montáž, výmena oddeľovacieho modulu k meracej súprave
Pozn.: cena bude stanovená individuálne podľa počtu odpracovaných hodín

€/hod/1 prac. 30,6623 6,13 36,79

300
Servis merania spotreby elektriny
Obhliadka a úpravy meracieho miesta pre zákazníkov s meraním výkonu
Pozn.: cena bude stanovená individuálne podľa počtu odpracovaných hodín

€/hod/1 prac. 30,6623 6,13 36,79

310
Oprava meracích prístrojov a spínacích prvkov
Cena jednej hodiny práce jedného pracovníka za opravu meracích prístrojov a spínacích prvkov vo vlastníctve zákazníka
Pozn.: cena bude stanovená individuálne podľa počtu odpracovaných hodín. Cena nezahŕňa náklady na materiál.

€/hod/1 prac. 34,8277 6,97 41,80

320
Obsluha zariadení elektrických staníc
(dohľad; spínanie; zaistenie pracoviska na prácu; dozor pri práci; 24-hodinová pohotovosť). Cena bude stanovená indivuálne dohodou, pri vyššom objeme 
finančných prostriedkov na základe zmluvy.

€/prípad

330
Diagnostika technologických zariadení elektrických staníc 
(vypínačov VVN, VN; transformátorov VVN/VN, VN/NN; zvodičov prepätia VVN; prístrojových transformátorov prúdu a napätia VVN; ochrán a automatík; 
nastavenie napájacej techniky; údržba staničných batérií). Cena bude stanovená individuálne dohodou.

€/prípad

340 Preventívna údržba na zariadeniach ZVN, VVN, VN
Cena bude stanovená individuálne dohodou. €/prípad

350 Opravy zariadení VVN, VN, NN
Cena bude stanovená individuálne dohodou. €/prípad

360
Špeciálna odborná činnosť a poradenstvo
(poskytnutie signálu HDO pre špeciálne úlohy; správa a vedenie dokumentácie; tvorba a aktualizácia miestnych prevádzkových predpisov; odborná činnosť 
a poradenstvo v oblasti ochrán; premiestňovanie transformátorov VVN/VN). Cena bude stanovená individuálne dohodou.

€/prípad
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V prípade záujmu o poskytnutie služieb Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. sa odberateľ môže obrátiť na :
 
- svojho dodávateľa elektriny, ktorý mu túto službu zabezpečí u prevádzkovateľa distribučnej sústavy, 
- priamo u spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (na telefónnom čísle 0850 333 999, príp. na emailovej adrese: odberatel@zsdis.sk).
 
Výnimku tvoria služby s položkami 30, 40, 60, 120 a 140-a, 140-b tohto cenníka, kedy sa odberateľ elektriny obráti so žiadosťou priamo na Západoslovenská 
distribučná, a.s.

Ceny služieb uvedené v tomto cenníku, položky 170 až 310, sú platné pre služby poskytované v pracovných dňoch v čase od 7.00 h do 21.00 h.
Ceny za služby realizované v čase od 21.00 h do 7.00 h v pracovné dni a za služby realizované v sobotu, nedeľu a počas sviatkov budú dohodnuté individuálne. 
V prípade prác realizovaných mimo regionálnej pôsobnosti Západoslovenská distribučná, a.s., uvedených v položkách 170 až 310, bude cena stanovená dohodou 
na základe individuálnej kalkulácie. V prípade väčšieho rozsahu prác ako je uvedené v poznámke k jednotlivým položkám cenníka alebo pri položkách, pri ktorých 
je uvedené, že cena bude stanovená individuálne, bude cena stanovená dohodou na základe individuálnej kalkulácie. Pre každú službu uvedenú v tomto cenníku, 
položky 170 až 310, v prípade výpočtu ceny na základe individuálnej kalkulácie, budú k výkonu prác pripočítané prípravné práce vykonané v mieste výjazdu 
pracovníkov v dĺžke 1 hodiny. Ceny uvedené v tomto cenníku, položky 170 až 310, sú vrátane dopravy a nezahŕňajú náklady na materiál.

Prevádzkovým poriadkom PDS (PPPDS) sa v tomto cenníku rozumie PPPDS schválený Rozhodnutím ÚRSO na príslušné obdobie.


