Katalóg služieb
Platnosť od 1.3.2020
Ceny služieb sú uvádzané bez DPH.

Teplo a voda

Popis
A. Cena tepla (*)

MJ

Cena [€]

Variabilná zložka ceny tepla

€/kWh

0,0383

Fixná zložka ceny tepla

€/kW

148,1080

B. Cena vlastnej spotreby tepla

MJ
€/kWh

0,0348

Fixná zložka ceny tepla

€/kW

126,1080

MJ
t

D. Destilovaná voda
Demineralizovaná voda

MJ
liter

Platí od 1.1.2020

Cena [€] Poznámka

Variabilná zložka ceny tepla

C. Nevrátený kondenzát

Poznámka

Platí od 1.1.2020

Cena [€] Poznámka
3,5563
Cena [€] Poznámka
0,11

Minimálny odber 50l. V prípade odberu väčšieho ako 2.000l možnosť
dohodnúť individuálnu cenu. Cena je bez ceny prepravnej nádoby.

* V zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0053/2019/T zo dňa 19.11.2018.

Vytýčenie

Popis
Vytýčenie parovodov, horúcovodov a iných podzemných zariadení a vedení v majetku ŽT vykonané v
štandardnej pracovnej dobe, t.j. od 7:00 do 15:00 hod. v pracovných dňoch.
Cena zahŕňa:
- výkon technika,
- dopravné a cestovné náklady,
- použitú techniku (motorové vozidlo, meracie prístroje, detektory, atď.)
- spotrebný materiál (kolíky na označenie trasy, spray na vyznačenie na pevných objektoch spojených so
zemou).
Výkon
Štandard
Urgent

MJ
osobohodina
osobohodina

Cena [€] **
55,79
73,69

Poznámka
do 15 dní *
do 3 dní *

Dozorovanie pri výkope, zásype a montáži

osobohodina

21,05

Vyžaduje sa pri prácach v ochrannom pásme vedení a zariadení v majetku ŽT. Obzvlášť dôležité je vykonávanie dohľadu nad prácami kde po ich
vykonaní sa už nedá zistiť skutočná kvalita prác a stav zariadení (zásyp, betónovanie, zamurovanie, tlakové a iné skúšky, ...). Stavebník je povinný
oznámiť svoj zámer, vykonávať uvedené činnosti, aspoň 1 pracovný deň vopred.
Službu poskytujeme aj žiadateľovi, ktorý má záujem o odborný dohľad pri výstavbe vlastnej teplonosnej infraštruktúry.

Prirážky:
- práca mimo štandardnej pracovnej doby, t.j. medzi 15:00 až 22:00hod.
10%
- práca vo sviatok, sobotu a nedeľu
50 %
- nočná práca medzi 22:00 až 7:00hod. nasledujúceho dňa
20 %
- v prípade nutnosti objednania špeciálnej služby u tretej strany sa cena výkonu určí podľa skutočných
nákladov na obstaranie takejto služby.
Prirážky sa môžu kumulovať
* od dátumu doručenia žiadosti
** za každú začatú hodinu

;

Vyjadrenie

Popis
Vyjadrenie o existencii zariadení a sietí vo vlastníctve ŽT, ktoré je alebo nie je v záujmovom území žiadateľa.
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii a odborné posúdenie navrhovaného technického riešenia.
Schválenie technologického postupu na ostrý prepoj prípojky.
Výkon
Poznámka
MJ
Cena [€]
Možnosti vybavenia:
- elektronické podanie s elektronickým odberom,
- elektronické podanie s odberom poštou na dobierku,
- podanie poštou a odber poštou na dobierku.
Vyjadrenie k PD a ostatná vyjadrovacia činnosť vyžadujúca
odborné práce veľkého rozsahu – priemyselné zóny, rozsiahle
územné alebo areálové stavby a siete.
Poskytnutie mapového podkladu z geografického informačného
systému (GIS)

ks

23,16 do 3 dní *

ks

16,43 do 7 dní *

ks

13,41 do 14 dní *

osobohodina

20,03

ks/formát A4
ks/formát A3

4,11
8,22

Vyjadrenie bude vydané po pripísaní platby na účet ŽT.

Spoplatnenie sa nevzťahuje na prípady súvisiace s obchodnými aktivitami ŽT tzn., že akcia súčasne umožní
predaj produktov a služieb ŽT.
* pracovných dní

Optická sieť – prenájom

Popis
Poskytnutie optickej infraštruktúry (prenájom) pre účely komunikačných sietí. Prenájom nenasvieteného
optického vlákna a prenájom minitrubičky Ø10mm vo zväzku v HDPE rúre určené výlučne na prevádzkovanie
telekomunikačných služieb.
ŽT neskúma či má záujemca príslušné povolenia na prevádzkovanie telekomunikačných služieb.
Výška prenájmu je určená pre poskytnutie infraštruktúry v celej dĺžke medzi dvoma koncovými bodmi optickej
siete. V prípade vyčlenenia kratšieho úseku medzi dvoma koncovými bodmi sa cena jednotkového prenájmu
určí vzájomnou dohodu vzhľadom na to, že v takom prípade bude nutný zásah do optickej trasy. Montáž
odbočovacích spojok a ukončovacie body si inštaluje záujemca na vlastné náklady.
Nájomné
Poznámka
MJ
Cena [€]
Prenájom nenasvieteného optického vlákna (dark fiber)
Prenájom minitrubičky vo zväzku trubičiek v HDPE chráničke

1 ks/m/rok
1 ks/m/rok

0,1993
1,8220

Prenájom priestoru na umiestnenie komunikačných zariadení

Popis
Prenájom priestoru na umiestnenie antén, anténnych stožiarov a iných komunikačných zariadení na:
- strechách a budovách vo vlastníctve ŽT,
- na komínoch odstupňovaný podľa výšky umiestnenia zariadenia.
Nájomné
MJ
ks/rok
ks/rok

Strecha
Komín do výšky 90m nad terénom (III. plošina)
Komín nad výšku 90m nad terénom (nad III.
ks/rok
plošinou)
Prenájom plochy na umiestnenie technológie (kontajner, miestnosť)

Cena [€]
947,41
1031,62
1210,58

do 3m2

ks/rok

1 052,68

2

ks/rok

2 210,62

do 10m2

ks/rok

2 947,49

2

ks/rok

4 2100,70

do 7m

do 15m

Poznámka

základňa komína 324 m n.m.
GPS
49.220318, 18.762589

Inštaláciu zariadenia si vykoná nájomca na vlastné náklady podľa podmienok určených ŽT. Nájomca k
získaniu súhlasu na umiestnenie zariadenia predloží potrebnú dokumentáciu prípadne projekt, ak to rozsah
inštalácie vyžaduje.
Cena nájmu predstavuje minimálnu cenu nájmu a môže byť zvýšená o cenu ďalších služieb, ktoré poskytne ŽT
nájomcovi.
Zľavy:
- pri umiestnení viac ako 5 antén
7%
- pri umiestnení viac ako 10 antén
15% z celkovej ceny nájmu za antény

Prenájom nehnuteľností

Popis
Prenájom kancelárskych priestorov, dielní, hál a voľných plôch v areáli ŽT. Prenájom reklamných plôch.
Nájomné
MJ

Cena [€]

m2/rok

Kancelárske priestory

2

Poznámka

36,85

Dielne, sklady, haly

m /rok

26,32

Voľné plochy – exteriér

m2/rok

17,90

2

Reklamné plochy
m /rok
947,41
Cena predstavuje hodnotu čistého nájomného za zabratý priestor bez ďalších služieb. Cena ostatných
doplnkových služieb ako napr.:
- upratovanie a ochrana majetku,
- používanie šatní, spŕch, WC,
- nábytok a vybavenie, energie, atď.,
sa určuje vzájomnou dohodou.

Inštalatérske práce

Popis
ŽT disponuje oprávneniami na vykonávanie prác na tlakových, plynových a vyhradených technických
zariadeniach.
Výkon
Poznámka
MJ
Cena [€]
Zámočnícke práce
osobohodina
17,04
Inštalatérske práce (voda, kúrenie)
osobohodina
20,01
Diagnostika OST
osobohodina
21,12
Cena predstavuje hodnotu čistej hodinovej mzdy na zamestnanca bez cien použitých zariadení, materiálu,
dopravných a cestovných nákladov.

Služba správa a údržba OST a energetických zariadení

Popis
ŽT poskytuje služby:
- prevádzka a údržba výmenníkových staníc, vrátane zabezpečenia legislatívnych periodických povinností
(prehliadky, revízie),
- prevádzka a údržba vyhradených tlakových a plynových zariadení,
- prevádzka a údržba iných energetických zariadení.
Cena sa určuje vzájomnou dohodou na základe rozsahu požadovaných úkonov

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

Popis
Výkon
MJ

Cena [€]

Poznámka

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených
technických zariadení tlakových v prevádzke ( S ) osobohodina
23,42
činnosť definovaná v § 13 vyhlášky
Odborné prehliadky a odborné skúšky na VTZ
osobohodina
25,16
elektrických NN
Odborné prehliadky a odborné skúšky na VTZ
osobohodina
39,74
elektrických VN do 52kV
Odborné prehliadky a odborné skúšky na VTZ
osobohodina
49,91
elektrických VN nad 52kV
Odborné prehliadky a odborné skúšky na VTZ
elektrických v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu na
osobohodina
50,32
zariadeniach s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
(v rozsahu: A, B, E2)
Cena predstavuje hodnotu čistej hodinovej mzdy zamestnanca a použitie pomôcok, zariadení, materiálu,
dopravných a cestovných nákladov, spracovanie dokumentácie.

Odpojenie a znovu zapojenie

Popis
Odpojením sa chápe odpojenie odberného miesta zo sústavy CZT s ktorým má ŽT platnú Zmluvu o dodávke tepla
(chladu) na žiadosť odberateľa alebo odpojenie alebo prerušenie poskytovania služby z represívnych dôvodov
pri neplatení za odobraté produkty a služby.
Znovu zapojením sa chápe opätovné uvedenie do
prevádzky pri pominutí dôvodov uvedených
v predchádzajúcom odstavci.
Odpojenie na žiadosť platiaceho odberateľa
Prerušenie poskytovania služby z dôvodu neplatenia
Znovu zapojenie, resp. obnovenie poskytovania služby

Výkon
MJ
ks
ks
ks

Poznámka
Cena [€]
25,68
61,62
20,54

Fakturácia

Popis
Upomienka jedná sa o spoplatnenie nákladov súvisiacich s vystavením a preukázateľným doručením
upomienky spojenej s porušením platobnej disciplíny povinného.
Výkon
Poznámka
MJ
Cena [€]
Upomienka
ks
5,34
Opis faktúry v papierovej forme
ks
1,75
Opis faktúry v elektronickej forme
ks
Zdarma

Vykonanie služby a platenie za služby
V prípade činností, ktorých súhrnná hodnota závisí od skutočného výkonu bude úhrada vykonaná po skončení
aktivít na základe vystavenej faktúry.
Vo výnimočných prípadoch ak ide o mimoriadne závažnú situáciu ohrozujúcu majetok alebo zdravie ľudí postačí
preukázanie sa hodnoverným dokladom, že žiadateľ platbu poslal na účet ŽT. Týka sa to najmä služby
„Vytýčenie“.
Katalóg určuje ceny služieb poskytovaných ŽT. Ceny je možné určiť aj odlišne od Katalógu v prípade zreteľa
hodných dôvodov.

