
 

 

CENNÍK ĎALŠÍCH SLUŽIEB A VÝKONOV 

Platný od 1.1.2021 

Tento Cenník ďalších služieb a výkonov (ďalej len ako "Cenník") je vydaný v súlade so "Všeobecnými obchodnými 

podmienkami združenej dodávky plynu dodávateľom SBA – B&T GROUP, s.r.o." (ďalej len ako "VOP") a s jeho 

aktualizáciami. Pojmy používané v Cenníku s veľkým začiatočným písmenom majú význam podľa VOP, ibaže im je 

priradený odlišný význam podľa tohto Cenníka 

 

 Popis činnosti Merná jednotka Cena bez DPH Cena s DPH 

1.  Zaslanie faktúry v listinnej podobe, alebo osobným 
odberom na žiadosť Odberateľa. 

EUR/výkon 2,00 2,00 

2.  Vystavenie duplikátu faktúry a zaslanie faktúry e-mailom 
alebo osobným odberom na žiadosť Odberateľa. 

EUR/výkon 3,00 3,60 

3.  Vystavenie duplikátu faktúry a jej zaslanie v listinnej 
podobe na žiadosť Odberateľa. 

EUR/výkon 6,00 7,20 

4.  Uzatvorenie dohody o splátkach s Odberateľom EUR/výkon 12,00 14,40 

5.  Vystavenie faktúry za dodávku plynu za obdobie kratšie 
ako 12 mesiacov na požiadanie Odberateľa pre OM 
Maloodber 

EUR/výkon 15,00 18,00 

6.  Vystavenie potvrdenia (napríklad o zmluvnom vzťahu, o 
výške záväzkov Odberateľa voči Dodávateľovi a iné) na 
žiadosť Odberateľa. 

EUR/výkon 10,00 12,00 

7.  Náhrada nákladov za upomienku zaslanú formou 
prioritnej listovej zásielky 

EUR/výkon 3,00 3,60 

8.  Náhrada nákladov za upomienku zaslanú formou 
doporučeného listu 

EUR/výkon 5,00 6,00 

9.  Náhrada nákladov za upomienku zaslanú formou 
doporučeného listu s doručenkou 

EUR/výkon 10,00 12,00 

10.  Vystavenie faktúry v lehote kratšej ako 15 kalendárnych 
dní na žiadosť zákazníka 

EUR/výkon 3,00 3,60 

11.  Zrealizovanie pokynu na opätovné pripojenie OM po 
dočasnom prerušení na žiadosť zákazníka 

EUR/výkon 20,00 24,00 

12.  Administratívny poplatok za OM EUR/ výkon/ 
mesiac 

2,00 2,40 

13.  Zasielanie nameraných údajov za obdobie 1 roku na 
vyžiadanie (raz ročne na 1 odberné miesto bez poplatku) 

EUR/ 1 OM 5,00 6,00 

14.  Zmena zmluvných údajov (zmena adresných údajov, 
údaje evidované v obchodnom a živnostenskom registri 
a pre daňové účely, zmena identifikačných údajov 
právnickej alebo fyzickej osoby) 

EUR/výkon 3,00 3,60 

15.  Nová pripojovacia zmluva, Zmena maximálnej 
rezervovanej kapacity prostredníctvom dodávateľa (raz 
ročne na 1 odberné miesto bez poplatku) 

EUR/výkon 20,00 24,00 

16.  prerušenie dodávok NN EUR/výkon 40,00 48,00 

17.  prerušenie dodávok VN EUR/výkon 40,00 48,00 

18.  obnovenie (opätovné pripojenie) NN EUR/výkon 60,00 72,00 

19.  obnovenie (opätovné pripojenie) VN EUR/výkon 60,00 72,00 

20.  prerušenie dodávok plynu EUR/výkon 60,00 72,00 

21.  obnovenie (opätovné pripojenie) dodávok plynu EUR/výkon 60,00 72,00 

 


