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1. Sadzby za služby 
1.1. Hodinové sadzby služieb, obsahujúce personálne výkony uvedené v tabuľke (bod 8) 

budú fakturované podľa množstva skutočne vykonanej práce. 
1.2. Hodinové sadzby služieb, obsahujúce personálne výkony uvedené v tabuľke (bod 8) 

nezahŕňajú náklady na ubytovanie a cestovné náhrady, ktoré budú fakturované 
osobitne podľa bodu 4 tohto cenníka. 

1.3. Sadzby za poskytnuté služby fakturované v mernej jednotke EUR/výkon uvedené 
v tabuľke (bod 8) zahŕňajú personálne a dopravné výkony súvisiace s poskytnutím 
služby. K týmto výkonom môžu byť fakturované i ďalšie výkony nevyhnutné 
pre poskytnutie danej služby.  

1.4. Montáž/demontáž plynomera do veľkosti G6 vrátane na žiadosť zákazníka sa fakturuje 
v mernej jednotke EUR/výkon za montáž/demontáž jedného plynomera. V prípade 
montáže/demontáže viac ako jedného plynomera vykonanej na žiadosť zákazníka v 
jednom objekte v rámci jedného pracovného výjazdu sa sadzba za montáž, resp. za 
demontáž uvedená v položke Montáž/Demontáž plynomera do veľkosti G6 vrátane na 
žiadosť zákazníka zníži o 15,14 EUR bez DPH za druhý a každý ďalší namontovaný, 
resp. demontovaný plynomer.  

1.5. Cena za poskytnutie služby v položke Demontáž a montáž plynomera nad G6 alebo 
prepočítavača na žiadosť zákazníka z dôvodu preskúšania nezahŕňa cenu za overenie, 
preto táto služba bude zákazníkovi refakturovaná podľa skutočných nákladov. 

1.6. Technické a tlakové skúšky pri poskytnutí služby štopľovanie a balónovanie budú 
refakturované podľa skutočných nákladov. Fakturované budú sadzby platné v čase 
vykonania služieb. 

 
2. Prirážky k hodinovým sadzbám 

2.1. Práca vo sviatok, nedeľu a sobotu      50 %  
2.2. Nočná práca medzi 22:00 hod. a 6:00 hod. nasledujúceho dňa  20 % 
2.3. 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 

SPP - distribúcia, a.s. (ďalej uvádzané aj ako „SPP-D“), platnej v deň realizácie výkonu 
služby. 

 
4. Cestovné náhrady a náklady na ubytovanie 

4.1. Fakturované budú cestovné náhrady platné v čase vykonania služieb, na základe 
Zákona o cestovných náhradách. 

4.2. Náklady na ubytovanie budú fakturované vo výške skutočne vzniknutých nákladov. 
 
5. Použitie dopravných prostriedkov 

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

5.2. Fakturované budú sadzby platné v čase poskytnutia výkonu. 
 

6. DPH 
Všetky ceny v tabuľkovej časti tohto cenníka (bod 8) sú uvádzané osobitne v EUR bez DPH  
a v EUR s DPH. 

 
7. Platnosť cenníka 

Cenník externých služieb SPP - distribúcia, a.s. je platný od 01.02.2021. Jeho platnosť 
končí dňom vydania nového Cenníka externých služieb  SPP - distribúcia, a.s. 
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8. Tabuľková časť 
 

Číslo 
služby 

Popis činnosti JV Ďalšie zohľadnené náklady 

Cena 
v 

EUR 
bez 

DPH 

Cena v 
EUR s 
DPH 

  
1. Technologické objekty - elektro, katódová ochrana a činnosti na regulačných 
staniciach plynu 

      

1.1. Termické navarovanie káblov EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 

51,66 61,99 

1.2. Vytýčenie káblov EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 
1.3. Elektroiskrová skúška EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 
1.4. Opravy a údržba meracích a regulač. zariadení EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 
1.5. Výmena odorantu EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 
1.6 Servis Gasodoru EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 
1.7. Ostatné odborné práce na technologických objektoch EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 
  2. Potrubné systémy_plynovody         
2.1 Štopľovanie EUR/hod. doprava a technické zariadenia, materiál 47,41 56,89 
2.2 Balónovanie EUR/hod. doprava a technické zariadenia, materiál 47,41 56,89 

2.3 
Oprava poškodenia plynárenského zariadenia  
(Podrobné informácie sú uvedené v katalógu služieb) 

-   
cena je 

stanovená 
individuálne 

2.4 Opravy plynovodov  EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 54,05 64,85 
2.5 Osadenie guľového uzáveru EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 54,05 64,85 
2.6 Prekládka hlavného uzáveru plynu EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 54,05 64,85 
2.7 Prepojovacie práce EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 54,05 64,85 
2.8 Úprava, preloženie, odpojenie prípojky EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 54,05 64,85 

2.9 
Kontrola vysokotlakových plynovodov (VTL), obsypov, 
podsypov 

EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 54,05 64,85 
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2.10 Ostatné odborné práce na distribučnej sieti EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 54,05 64,85 

2.11 
Vytýčenie plynovodu 
(V prípade, že vytyčovanie nepresiahne dĺžku 100 m SPP - 
distribúcia, a.s. poskytne službu bezplatne) 

EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 
51,88 62,26 

2.12 
Odborné prehliadky, odborné skúšky, diagnostika 
plynovodov 

EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia, materiál 

  3. Plynomery a prepočítavače         
3.1 Oprava - Membránový plynomer G 1,6 - G 6 EUR/ks materiál 17,93 21,51 
3.2 Oprava - Membránový plynomer G 10 – G 25 EUR/ks materiál 143,43 172,12 
3.3 Oprava - Membránový plynomer G 40 – G 100 EUR/ks materiál 209,17 251,00 
3.4 Oprava - Turbínový plynomer G65 - 650 EUR/ks materiál 233,08 279,69 
3.5 Oprava - Turbínový plynomer G1000- 2500 EUR/ks materiál 322,72 387,26 
3.6 Oprava - Turbínový plynomer G4000 -  6500 EUR/ks materiál 531,89 638,27 
3.7 Oprava - Rotačný plynomer G 16- G 160 EUR/ks materiál 143,43 172,12 
3.8 Oprava - Rotačný plynomer od G 250 - G 400 EUR/ks materiál 251,00 301,21 
3.9 Oprava - RPT3 G100 - G650 EUR/ks materiál 179,29 215,15 
3.10 Oprava/údržba elektronického prepočítavača EUR/hod./pracovník materiál 59,76 71,72 
3.11 Výkony nad rámec bežných opráv plynomerov EUR/hod./pracovník materiál 59,76 71,72 

3.12 
Montáž jedného plynomera do veľkosti G6 vrátane na 
žiadosť zákazníka 

EUR/výkon   25,60 30,72 

3.13 

Montáž druhého a každého ďalšieho plynomera do G6 
vrátane na žiadosť zákazníka 
(Platí v prípade demontáže v jednom objekte v rámci jedného 
pracovného výjazdu) 

EUR/výkon   10,46 12,56 

3.14 
Demontáž  jedného plynomera do veľkosti G6 vrátane na 
žiadosť zákazníka 

EUR/výkon   25,60 30,72 
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3.15 

Demontáž druhého a každého ďalšieho plynomera do G6 
vrátane na žiadosť zákazníka 
(Platí v prípade demontáže v jednom objekte v rámci jedného 
pracovného výjazdu) 

EUR/výkon   10,46 12,56 

3.16 Montáž plynomera veľkosti nad G6 na žiadosť zákazníka EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia 50,04 60,04 
3.17 Demontáž plynomera veľkosti nad G6 na žiadosť zákazníka EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia 50,04 60,04 
3.18 Montáž prepočítavača na žiadosť zákazníka  EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia 50,04 60,04 
3.19 Demontáž prepočítavača na žiadosť zákazníka EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia 50,04 60,04 

3.20 
Demontáž a montáž plynomera do G6 vrátane na žiadosť 
zákazníka z dôvodu preskúšania (v cene sú zahrnuté aj 
náklady na preskúšanie). 

EUR/výkon   96,21 115,45 

3.21 

Demontáž a montáž plynomera nad G6 alebo prepočítavača 
na žiadosť zákazníka z dôvodu preskúšania 
(Cena neobsahuje cenu za overenie, ktorá bude refakturovaná 
podľa skutočných nákladov) 

EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia 50,04 60,04 

3.22 Odborné práce pre odberateľov EUR/hod./pracovník doprava a technické zariadenia 51,47 61,76 
  4. Prerušenie a obnovenie dodávky zemného plynu         

4.1 
Prerušenie distribúcie zemného plynu 
(fyzické aj systémové, malé aj veľké meradlá) 

EUR/výkon   69,19 83,02 

4.2 Fyzické obnovenie distribúcie zemného plynu EUR/výkon   69,19 83,02 

4.3 
Systémové obnovenie distribúcie zemného plynu do 10 dní 
(malé aj veľké meradlá) 

EUR/výkon   30,00 36,00 

4.4 
Systémové obnovenie distribúcie zemného plynu nad 10 dní 
(malé  meradlá) 

EUR/výkon   30,00 36,00 

4.5 
Systémové obnovenie distribúcie zemného plynu nad 10 dní 
(veľké meradlá) 

EUR/výkon   69,19 83,02 

4.6 
Zrýchlené obnovenie distribúcie zemného plynu 
(malé meradlá) 

EUR/výkon   250,00 300,00 
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4.7 

Znovupripojenie odberného miesta 
(v prípade predchádzajúcej fyzickej demontáže meradla 
realizovanej najviac 9 mesiacov pred znovupripojením 
odberného miesta) 

EUR/výkon   69,19 83,02 

  
5. Dopravné prostriedky a technické zariadenia k 
uvedeným činnostiam 

        

5.1 Osobné automobily EUR/hod.   5,46 6,56 
5.2. Montážne a terénne automobily EUR/hod.   7,91 9,49 
5.3 Nákladné automobily EUR/hod.   16,87 20,25 
5.4 Zváracie zariadenia, agregáty EUR/hod.   6,75 8,10 
5.5 Elektrocentrály EUR/hod.   9,83 11,80 
5.6 Kompresor stabilný EUR/hod.   11,59 13,91 
5.7 Kompresor mobilný EUR/hod.   75,68 90,82 

5.8 
Vytyčovacie prístroje 
V prípade, že vytyčovanie nepresiahne dĺžku 100 m SPP - 
distribúcia, a.s. poskytne službu bezplatne 

EUR/hod.   4,16 5,00 

5.9 Štopľovanie - použitie zariadenia EUR/výkon   
cena je 

stanovená 
individuálne 

5.10 Balónovanie - použitie zariadenia EUR/výkon   
cena je 

stanovená 
individuálne 

  6. Služby pripojenia k distribučnej sieti         

6.1 

Nové pripojenie - kategória Domácnosti 
(v prípade, ak je dĺžka pripojovacieho plynovodu k pripojeniu 
odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti väčšia 
ako 20 metrov, bude žiadosť posúdená individuálne) 

EUR/výkon   131,38 157,66 
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6.2 

Nové pripojenie - kategória Mimo domácností (Malí 
podnikatelia) 
(v prípade, ak je dĺžka pripojovacieho plynovodu k pripojeniu 
odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti väčšia 
ako 30 metrov, bude žiadosť posúdená individuálne) 

EUR/výkon   180,30 216,36 

6.3 

Nové pripojenie - kategória Mimo domácností (Strední a 
veľkí odberatelia) 
( v prípade, ak je dĺžka pripojovacieho plynovodu k 
pripojeniu odberného plynového zariadenia k distribučnej 
sieti väčšia ako 30 metrov, bude žiadosť posúdená 
individuálne) 

EUR/výkon   495,30 594,36 

6.4 

Rozširovanie distribučnej siete 
( stanovenie technických a obchodných podmienok pre 
rozšírenie distribučnej siete pre žiadosť s uvedením počtu 
odberných miest 2 a viac) 

EUR/výkon   450,00 540,00 

6.5 
Prepojenie nadväzujúcej distribučnej siete s distribučnou 
sieťou 
(Podrobné informácie sú uvedené v katalógu služieb) 

EUR/výkon   530,00 636,00 

  7. Ostatné služby         

7.1 
Mimoriadny odpočet (fyzický, virtuálny) 
(Podrobné informácie sú uvedené v katalógu služieb) 

-   
cena je 

stanovená 
individuálne 

7.2 
Výmena regulátora tlaku plynu - kategória domácnosť a 
maloodber 
(Podrobné informácie sú uvedené v katalógu služieb) 

EUR/výkon   46,80 56,16 

7.3 Zaistenie neoprávneného odberu zemného plynu EUR/výkon   137,22 164,67 
7.4 Zmarený výjazd pri neoprávnenom odbere zemného plynu EUR/výkon   40,66 48,80 

7.5 
Vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii 
neplynárenskej stavby – stavebník je fyzická osoba 

EUR/výkon   30,00 36,00 
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7.6 
Vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii 
neplynárenskej stavby – stavebník je fyzická osoba – 
podnikateľ 

EUR/výkon   80,00 96,00 

7.7 
Vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii 
neplynárenskej stavby – stavebník je právnická osoba 

EUR/výkon   80,00 96,00 

7.8 
Vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských 
zariadení (PZ) – cena pri doručení žiadosti elektronicky 

EUR/výkon   15,00 18,00 

7.9 
Vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských 
zariadení (PZ) – cena pri doručení žiadosti osobne, alebo 
poštou 

EUR/výkon   26,00 31,20 

7.10 

Služba poskytovania nadštandardných  údajov  o spotrebe 
zemného plynu  odberateľom -  kategória DOMÁCNOSŤ 
(tarifa D1-D8) (Služba je poskytovaná prostredníctvom 
dodávateľa ZP) 

EUR/meradlo/mesiac   2,74 3,29 

7.11 

Služba poskytovania nadštandardných  údajov  o spotrebe 
zemného plynu  odberateľom -  kategória MALOODBER 
(M1-M8) 
(Služba je poskytovaná prostredníctvom dodávateľa ZP) 

EUR/meradlo/mesiac 

500 EUR -  jednorazový poplatok za 
inštaláciu a pripojenie komunikačného 
(telemetrického) zariadenia 
k prepočítavaču množstva, ak je na OM 
inštalovaný 

4,27 5,12 

7.12 

Služba poskytovania nadštandardných  údajov  o spotrebe zemného plynu  odberateľom -  kategória STREDNÝ ODBER (tarify S9-S10) 
Služba je poskytovaná priamo koncovým odberateľom ZP na základe žiadosti pre odberné miesta koncových odberateľov ZP , na ktorých SPP-
D realizuje : 

a) inováciu merania, v dôsledku ktorej dôjde 
k zrušeniu  paralelného pripojenia komunikačného zariadenia 
odberateľa ZP k meracej zostave SPP-D 

EUR/POD/rok – 
poskytovanie 
denných údajov z 
prepočítavača 

300 EUR/prepočítavač - jednorazový 
poplatok  za doplnenie externého 
napájania 230V pre prepočítavač, 
z dôvodu 
požiadavky  poskytovania  hodinových 
údajov 

250,00 300,00 

b) inováciu merania, ak koncový odberateľ požiada 
o poskytnutie predmetnej služby 

EUR/POD/rok – 
poskytovanie 
hodinových údajov z 
prepočítavača 

400,00 480,00 
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c) montáž merania   pre nový odber, po splnení všetkých 
technických a obchodných podmienok 

EUR/ plynomer /rok 
– poskytovanie 
denných údajov z 
plynomera 

52,00 62,40 

7.13 

Služba poskytovania nadštandardných  údajov  o spotrebe zemného plynu  odberateľom -  kategória VEĽKOOBER (tarify V11-V26) 
Služba je poskytovaná priamo koncovým odberateľom ZP na základe žiadosti pre odberné miesta koncových odberateľov ZP , na ktorých SPP-
D realizuje: 

a) inováciu merania, v dôsledku ktorej dôjde 
k zrušeniu  paralelného pripojenia komunikačného zariadenia 
odberateľa ZP k meracej zostave SPP-D 

EUR/POD/rok – 
poskytovanie 
hodinových údajov z 
prepočítavača 300 €/prepočítavač - jednorazový 

poplatok  za doplnenie externého 
napájania 230V pre prepočítavač, 
z dôvodu 
požiadavky  poskytovania  údajov 
merania v intervale kratšom oko jedna 
hodina 

250,00 300,00 

b) inováciu merania, ak koncový odberateľ požiada 
o poskytnutie predmetnej služby 

EUR/POD/rok – 
poskytovanie údajov 
z prepočítavača 
v intervale kratšom 
ako 1 hodina 

400,00 480,00 

c) montáž merania   pre nový odber, po splnení všetkých 
technických a obchodných podmienok 

EUR/ plynomer /rok 
– poskytovanie 
denných údajov z 
plynomera 

52,00 62,40 

7.14 

Služba poskytovania nadštandardných  údajov  o spotrebe zemného plynu  na existujúcich OM odberateľov kategórie STREDNÝ ODBER 
(tarify S9-S10) a  kategórie VEĽKOOBER (tarify V11-V26), na ktorých SPP-D aktuálne nerealizuje inováciu merania.  
(Nižšie uvedené ceny platia aj pre službu, zriadenú od 1.1.2016 do 31.12.2020 v režime pilotnej prevádzky) 

Pripojenie komunikačného zariadenia odberateľa zemného 
plynu na impulzný výstup obchodnej meracej zostavy, alebo 
k sériovému rozhraniu telemetrického zariadenia (paralelný 
prenos údajov) na príslušnom odbernom mieste. 

1 POD/rok 
cena za 1 POD pri 2 
a viac POD/rok 

  
400,00 
350,00 

480,00 
420,00 

 


