
ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY

bez DPH s DPH

VYSTAVENIE MIMORIADNEJ FAKTÚRY ks 5,00           6,00        vopred mimo odpočtového cyklu na požiadanie zákazníka

ODPIS FAKTÚRY ks 2,00           2,40        vopred poplatok za vystavenie odpisu, kópie faktúry na požiadanie zákazníka

VYSTAVENIE FAKTÚRY ZA OSTATNÉ SLUŽBY ks 5,00           6,00        vopred

administratívny poplatok za refakturáciu nákladov za ostatné služby 

príslušného PDS alebo ním poverenej osoby (napr. odpojenie, 

znovupripojenie, zbytočná cesta, zmena sadzby...) 

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR ks 5,00           6,00        vopred poplatok za uzavretie dohody o úhrade dlhu formou splátok 

POSUN SPLATNOSTI ks 10,00         12,00     vopred poplatok za uzavretie dohody o posune splatnosti pohľadávky

UPOMIENKA (sankcia) ks 8,00           8,00        14 dní poplatok za vystavenie a zaslanie upomienky doporučene poštou 

ZMENA SADZBY/PRODUKTU NAD RÁMEC 

VOP 
ks 5,00           6,00        vopred poplatok za zmenu častejšie ako 1 x za rok 

ZMENA ZMLUVNÝCH PARAMETROV ks 3,00           3,60        vopred
administrácia požadovanej zmeny a vystavenie dodartku k zmluve alebo 

novej zmluvy

VYJADRENIE K PROJEKTOVEJ 

DOKUMENTÁCII
ks 15,00         18,00     vopred

poplatok za preštudovanie dokumentácie a stanovisko k územnému 

rozhodnutiu alebo k stavebnému povoleniu

VÝPIS Z BILANČNEJ SKUPINY ks 50,00         60,00     vopred na požiadanie dodávateľa, nad rámec obchodných podmienok

TECHNICKÉ SLUŽBY 

bez DPH s DPH

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE OM 75,00         90,00     14 dní

poplatok za prerušenie distribúcie a dodávky elektriny a plynu prerušenej 

z dôvodu nezaplatenia faktúry za dodávku elektriny alebo plynu v 

náhradnom termíne

OBNOVENIE DISTRIBÚCIE OM 75,00         90,00     14 dní
poplatok za obnovenie distribúcie a dodávky elektriny a plynu prerušenej 

z dôvodu nezaplatenia faktúry za dodávku elektriny alebo plynu 

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE - ŽIADOSŤ OM 25,00         30,00     vopred na žiadosť odberateľa

OBNOVENIE DISTRIBÚCIE - ŽIADOSŤ OM 25,00         30,00     vopred na žiadosť odberateľa

MIMORIADNY ODPOČET OM 10,00         12,00     14 dní

Vykonanie nadštandardného odpočtu určeného meradla na základe 

požiadavky odberateľa pripojeného na miestnu distribučnú sieť elektriny 

a plynu.

ODPLOMBOVANIE A ZAPLOMBOVANIE 

MERADLA č. 1
OM 30,00         36,00     14 dní poplatok, ak odberateľ nenahlási poškodenie plomby

ODPLOMBOVANIE A ZAPLOMBOVANIE 

MERADLA č. 2
OM 15,00         18,00     vopred

poplatok, ak odberateľ požiada o odplombovanie a znovuzaplombovanie 

meradla

OVERENIE FAKTURAČNÉHO MERADLA OM

elektromera štandardného jednofázového 

trieda presnosti 2 %.
1 140,00       168,00   záloha 100 %

elektromera štandardného trojfázového 

trieda presnosti 2 %.
1 150,00       180,00   záloha 100 %

plynomera podľa STN 1 200,00       240,00   záloha 100 %

VÝJAZD K ODBERNÉMU MIESTU 1 10,00         12,00     14 dní poplatok za výjazd k odbernému zariadeniu na žiadosť odberateľa.

MONTÁŽ NADŠTANDARDNÉHO MERADLA 1 50,00         60,00     14 dní
poplatok za inštaláciu nadštandardného fakturačného merania na žiadosť 

odberateľa

ODPOJENIE odberateľa od MDS 1 100,00       120,00   vopred
poplatok za na odpojenie odberného miesta, k poplatku sa pripočítavajú 

reálne náklady na demontáž meradla, istenia a zrušenia prípojky

ZAMERANIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ hod. 25,00         30,00     14 dní poplatok za zameranie inžinierských sietí na žiadosť odberateľa

HAVARIJNÁ POHOTOVOSŤ 12 mesiacov 40,00         48,00     vopred
poplatok za ročnú havarijnú pohotovosť k technickým zariadeniam elektriny, 

plynu a tepla vo vlastníctve odberateľa v domácnosti

Schválil:

Ing. Roman Jurika

Riaditeľ spoločnosti

v.r.

Ceny uvedené v tomto cenníku nadobúdajú platnosť 30 dní od doručenia a zverejnenia na webovom sídle 

spoločnosti GEON, a.s. s platnosťou od 1.6.2016.
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Preskúšanie meracieho zariadenia na žiadosť odberateľa v prípade, ak sa 

nezistí chyba na určenom meradle, záloha bude vyúčtovaná na ťarchu 

odberateľa

CENNÍK

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