
            

 

 

 

 
 
        Cenník doplnkových služieb spoločnosti Energie2, a.s. ELEKTRINA / PLYN 

 pre odberateľov kategórie domácnosti a mimo domácnosti  Účinný od 15.02.2023 
 

Popis činnosti Merná jednotka 
Cena (EUR) 

bez 
DPH    

s DPH 

Vystavenie duplikátu dohody o platbách a zaslanie poštou na žiadosť 
zákazníka 

ks 5,00 6,00 

Vystavenie duplikátu dohody o platbách a zaslanie e-mailom prípadne osobne 
na žiadosť zákazníka 

ks 3,00 3,60 

Vystavenie duplikátu faktúry a zaslanie poštou na žiadosť zákazníka ks 5,00 6,00 

Vystavenie duplikátu faktúry a zaslanie e-mailom prípadne osobne na žiadosť 
zákazníka 

ks 3,00 3,60 

Vystavenie duplikátu Zmluvy a zaslanie poštou na žiadosť zákazníka ks 5,00 6,00 

Vystavenie duplikátu Zmluvy a zaslanie e-mailom prípadne osobne na žiadosť 
zákazníka 

ks 3,00 3,60 

Náhrada nákladov za upomienku zaslanú zákazníkovi ks 6,00 - 

Náhrada nákladov na odoslanie informácie o dátume plánovaného prerušenia 
dodávky elektriny / plynu zákazníkovi  

ks 8,00 - 

Náhrada nákladov na odoslanie informácie o poslednej výzve na zaplatenie 
pohľadávky pred plánovaným prerušením dodávky elektriny / plynu 
zákazníkovi 

ks 8,00 - 

Náhrada nákladov na odoslanie predžalobnej upomienky zaslanej zákazníkovi ks 10,00 - 

 
Poplatok za administratívne úkony spojené s vystavením upravenej faktúry 
a/alebo úpravou daňových dokladov spôsobených z dôvodov na strane 
zákazníka 
 

ks 8,00 9,60 

Poplatok za vystavenie faktúry za kratšie ako 12 – mesačné obdobie na 
požiadanie zákazníka 

ks 12,50 15,00 

Poplatok za uzavretie dohody o posune splatnosti pohľadávky na žiadosť 
zákazníka 

ks 3,00 3,60 

Poplatok za vystavenie splátkového kalendára ks 12,50 15,00 

Poplatok za zaslanie oznámenia o zrušení dohody o uznaní dlhu 
a o splátkovom kalendári 

ks 5,00 - 

Pokuta za nedodržanie zmluvných podmienok – domácnosť elektrina - 200,00 - 

Pokuta za nedodržanie zmluvných podmienok – domácnosť plyn - 200,00 - 



            

 

 

 

 
 

Poplatok za vystavenie potvrdenia (napr. o trvaní zmluvného vzťahu, o výške 
záväzkov zákazníka a dodávateľa, o spotrebe na odbernom mieste, 
o finančnej rekapitulácií na odbernom mieste a iné) na žiadosť zákazníka 

ks 12,50 15,00 

Zmena platnosti / trvania zmluvy o polovicu – domácnosť elektrina - 69,00 - 

Zmena platnosti / trvania zmluvy o polovicu – domácnosť plyn - 69,00 - 

Poplatok za administratívne úkony spojené s prerušením / obmedzením / 
obnovením dodávky elektriny 

ks 50,00 60,00 

Poplatok za administratívne úkony spojené s prerušením / obmedzením / 
obnovením dodávky zemného plynu 

ks 50,00 60,00 

Poplatok za zabezpečenie overenia meradla (úradná skúška meradla) na 
žiadosť zákazníka 

ks 50,00 60,00 

Energetický certifikát budov –Rodinný dom / Byt –podlahová plocha do 250 m2 ks 150,00 180,00 

Energetický certifikát budov –Rodinný dom /Byt –podlahová plocha nad 250 m2 ks 175,00 210,00 

Energetický certifikát budov – Bytový dom ks 300,00 360,00 

Energetický manažment - Analýza odberu elektriny pre klienta s maximálnym 
počtom 3 odberných miest 

ks 50,00 60,00 

Energetický manažment - Analýza odberu elektriny za každé ďalšie odberné 
miesto (viac ako 3) 

ks 10,00 12,00 

 

Ostatné služby, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname špeciálnych služieb dodávateľa, môžu byť spoplatňované a fakturované na základe platného 
cenníka služieb príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy  / siete alebo ním poverenej autorizovanej osoby. 

 
Energie2, a.s. 

Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 
Zákaznícka linka: 0850166066, e-mail: 
info@energie2.sk 
 
 

IČO: 46 113 177 
DIČ: 2023235225 

IČ DPH: SK 2023235225 www.energie2.sk 
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