
 
 
 
 
 

CENNÍK 

služieb a poplatkov súvisiacich s distribúciou a dodávkou elektriny a plynu. 
 

GEON, a.s.       tel.: +421 (0) 2 3260 3050 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Horská 11/C       fax: +421 (0) 2 3260 3003 oddiel Sa, vložka číslo:  4933/B   

831 52 Bratislava                                                      IČO: 35 925 566, IČ DPH: SK2021982809 

 

 

 

Vykonanie nadštandardného odpočtu určeného meradla na základe požiadavky odberateľa 

pripojeného na miestnu distribučnú sieť elektriny a plynu. 
10,00 € 

Preskúšanie meracieho zariadenia na žiadosť odberateľa v prípade, ak sa nezistí chyba na určenom meradle. 

Cena za preskúšanie elektromera štandardného jednofázového trieda presnosti 2 %. 140,00 € 

Cena za preskúšanie elektromera štandardného trojfázového trieda presnosti 2 %. 150,00 € 

Cena za kontrolu mechanických častí štandardného elektromera trieda presnosti 2 %. 95,00 € 

Cena za overenie plynomera podľa STN. 200,00 € 

Cena za výjazd k odbernému zariadeniu na žiadosť odberateľa. 50,00 € 

Cena za inštaláciu nadštandardného fakturačného merania inštaláciou podružného merania 130,00 € 

Preštudovanie dokumentácie a preverenie návrhu a porovnanie s podkladmi Geon, a.s. 75,00 € 

Administratívny poplatok za uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy alebo siete 

s dodávateľom elektriny alebo plynu na jedno odberné miesto. 
500 €/OM 

Cena za zameranie inžinierských sietí na území mesta Bratislava. 20,00 €/hod. 

Cena za zameranie poruchy na podzemných vedeniach elektriny na území mesta Bratislava. 30,00 €/hod. 

Cena za prerušenie a obnovenie distribúcie a dodávky elektriny a plynu prerušenej z dôvodu 

nezaplatenia faktúry za dodávku elektriny a plynu v termíne splatnosti. 
150,00 € 

Cena za prerušenie a obnovenie distribúcie a dodávky elektriny na žiadosť odberateľa. 100,00 € 

Služba upomínania 

Ak odberateľ neuhradí akúkoľvek faktúru za dodávku elektriny alebo plynu v lehote splatnosti je dodávateľ 

v zmysle platných obchodných podmienok oprávnený účtovať v nasledujúcej faktúre odberateľovi náklady na 

vystavenie a zaslanie písomnej  upomienky. 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. 

Prvá a druhá písomná upomienka a upozornenie na možnosť prerušenia distribúcie a dodávky 

elektriny alebo plynu. 
5,00 € 

Predžalobná upomienka právneho oddelenia spoločnosti, nasledujúca po prvej upomienke, 

s oznámením termínu prerušenia distribúcie a dodávky elektriny alebo plynu. 
15,00 € 

 

Ceny uvedené v tomto cenníku sú bez DPH a platia od 1.1.2016. 

 

Schválil: 

 

 

 

Ing. Roman Jurika 

          Riaditeľ spoločnosti 

v . r .  

 
 


