
 

 

 

 

 

 

    CENNÍK  

                       spoločnosti SLUŽBYT,s.r.o. 

    platný od 01.01.2021 

 

1. SLUŽBYT,s.r.o. vykonáva okrem úkonov v rámci mandátnej zmluvy aj úkony nad rámec 

poskytovaných služieb a poplatku v mandátnej zmluve.   

2. SLUŽBYT,s.r.o. určuje cenník poplatkov  za služby poskytované nad rámec mandátnej zmluvy , 

ceny sú vrátane DPH v rozsahu a medziach zákona o DPH. 

3. Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v zmysle nesk. predpisov. 

4. Úkony uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe požiadania klienta,  na 

zabezpečenie plnenia povinností v zmysle mandátnych zmlúv,   alebo zmlúv o dodávke tepla. 

5. V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, bude 

cena stanovená osobitnou dohodou . 

6. Cenník  za poskytované  jednorázové alebo servisné služby  v rámci  služieb internet  alebo 

káblová televízia sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti . 

7. Tento cenník  ruší a nahrádza pôvodný cenník spoločnosti  SLUŽBYT ,s.r.o. 

8. Spoločnosť SLUŽBYT, s.r.o si  vyhradzuje právo cenník aktualizovať a dopĺňať. 

JUDr. Gabriel Kaliňák 
   riaditeľ spoločnosti  SLUŽBYT,s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLUŽBA            CENA v EUR 
             vrátane DPH 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopírovanie dokumentu 1ks   A4       0,- 
Vydanie potvrdenia o veku stavby/bytového domu     0,- 
Vydanie  potvrdenia pre súdy, ex.úrady, a pod. 
o výške dlhu, resp. vyrovnaní nedoplatku      0,- 
Na požiadanie vlastníka bytu cena  vyhotovenie   výpisu  rozpisu dlhu    0,- 
Úhrada v hotovosti do pokladne spoločnosti       0,50 
Písomné zaslanie upomienky, výzvy       2,20 
Vyhotovenie  kópie Zmluvy  o prevode vlastníctva bytu      5,00 
Vyhotovenie kópie  schémy   výmery bytu      5,00 
Vystavenie splátkového kalendára                                         5,00 / 8,00 *        
* vyššia čiastka sa použije v prípade žiadosti  užívateľa bytu  o rozloženie 
   splátok dlžnej čiastky na obdobie dlhšie ako  6 mesiacov 
Vyjadrenie pre drobné stavby, obytné domy, polyfunkcie:  
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam        5,00  
Vyjadrenie pre inžinierske, dopravné  a ostatné stavby väčšieho rozsahu,  
resp. orientačné  zakreslenie sietí:  
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam       15,00  
Vytýčenie sietí v teréne - jeden pracovník   za každú začatú hodinu    60,00 /HOD/1PRAC 
Kontrola elektronických schránok        6,00/rok 
Odpočet merača TV a kontrola technického stavu  na   byt/rok    0,48 
Odpočet merača SV  a kontrola technického stavu  na  byt/rok    0,48  
Spracovanie údajov TV  na  byt/rok       0,42 
Spracovanie údajov SV  na  byt/rok       0,42 
Rozúčtovanie nákladov  TV na  byt/rok       0,60 
Rozúčtovanie nákladov SV   na byt / rok       0,60 
Základný poplatok za údržbu údajov o byte   na byt/rok     0,24 
Rozúčtovanie nákladov elektrickej energie spoločných spriestorov na byt/rok  0,36  
Prvé spustenie 1ks vodomera  s rádiovým modulom do prevádzky    0,50 
Prvé pripojenie nájomcu k dodávke elektrickej energie  
po podpise nájomnej zmluvy        0,- 
Prvé pripojenie nájomcu k dodávke vody  po podpise nájomnej zmluvy   0,- 
Poplatok za písomnú upomienku - výzvu na zaplatenie z dôvodu neuhradených                        
splatných faktúr za dodávku a distribúciu elektriny      10,- 
Cena za odpojenie a znovupripojenie  nájomcu  po prerušení  dodávky elektrickej  
energie  z dôvodu neplatenia služby              20,- 
Cena za odpojenie a znovupripojenie  nájomcu  po prerušení    dodávky vody   
z dôvodu neplatenia služby          25,- 
Cena za odpojenie a  znovupripojenie  odberateľa  - podnikateľa  po prerušení   
dodávky elektrickej energie  z dôvodu neplnenia povinností  v zmysle  
zmluvy o dodávke elektrickej energie             45,- € 
Cena za odpojenie a  znovupripojenie  odberateľa  - podnikateľa  po prerušení   
dodávky elektrickej energie  na základe žiadosti odberateľa    39,60  € 
Prenájom elektrocentrály 5,5 kW   - Kaucia/záloha 500€ 
do  4 hodín-           15,-€  
do 24 hodín            23,- €  


