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Účinnosť od 01. 04. 2022  

Za spracovateľa: Ing. Miroslav Marcinek - PM 

 

Schválil: Ing. Miroslav Marcinek – riaditeľ spoločnosti  



1. Sadzby za služby  
1.1. Hodinové sadzby služieb, obsahujúce personálne výkony uvedené v tabuľke budú fakturované podľa 

množstva skutočne vykonanej práce. 

1.2. Cena za poskytnutie služby v položke Demontáž a montáž plynomera na žiadosť zákazníka z dôvodu 

preskúšania nezahŕňa cenu za overenie, preto táto služba bude zákazníkovi refakturovaná podľa sku-

točných nákladov.  

 

2. Prirážky k hodinovým sadzbám  
2.1. Nočná práca medzi 22.00 h a 6.00 h nasledujúceho dňa 50 %. 

2.2. Práca v sobotu, nedeľu a vo sviatok 100 %.  

2.4. Práca v sťažených podmienkach práca vo vode a v prostredí znečistenom plynmi 20 %  

 

3. Materiál  
Materiál použitý pri príslušnom výkone služby bude fakturovaný vždy v skladovej cene platnej v deň reali-

zácie výkonu služby, s manipulačnou prirážkou vo výške 10,00 %.  

 

4. Použitie dopravných prostriedkov  
4.1. Sadzby pre tieto výkony uvedené v tabuľke budú fakturované v celkovom časovom rozsahu použitia 

dopravných prostriedkov.  

4.2. Fakturované budú sadzby platné v čase poskytnutia výkonu.  

 

5. DPH  
Všetky ceny v tabuľkovej časti tohto sú uvádzané osobitne v EUR bez DPH . 

 

6. Platnosť cenníka 

6.1. Tento cenník je platný od 01. 04. 2022. 

6.2. Prevádzkovateľ lokálnej distribučnej siete je oprávnený cenník zmeniť. 

6.3. Zmeny cenníka zverejňuje na svojej webovej adrese. 

6.4. Tento cenník stráca platnosť dňom vydania nového cenníka. 

 

7. Tabuľková časť 
 

POPIS ČINNOSTI CENA BEZ DPH 

Vykonanie nadštandardného odpočtu 10 EUR/za prípad 

Vytýčenie plynovodu v trvaní do 1 hod. 

Za každú ďalšiu začatú hodinu prác 

50 EUR/za prípad 

15 EUR/1hod./1prac. 

Obnovenie dodávky ZP vrátané dopravy 45 EUR/za prípad 

Prerušenie / obmedzenie distribúcie ZP 45 EUR/za prípad 

Montáž plynomera do veľkosti G6 vrátane na žiadosť zákazníka 25 EUR/za prípad 

Demontáž plynomera do veľkosti G6 vrátane na žiadosť zákazníka 25 EUR/za prípad 

Montáž plynomera nad veľkosť G6 na žiadosť zákazníka 45 EUR/za prípad 

Demontáž plynomera nad veľkosť G6 na žiadosť zákazníka 45 EUR/za prípad 

Montáž a demontáž plynomeru do veľkosti G6 vrátane na žiadosť 

zákazníka z dôvodu preskúšania  

                                     

55 EUR/za prípad 

Montáž a demontáž plynomeru nad veľkosť G6 na žiadosť 

zákazníka z dôvodu preskúšania 

                                      

95 EUR/za prípad 

Ostatné odborné práce 15 EUR/hod/pracovník 

 

 


