
 
 

 

Ponukový cenník na porealizačné zameranie vedení pre VSE (platný od 19.05.2011) 
 

Dovoľujeme si Vám predložiť náš ponukový cenník na geodetické zameranie a kartografické spracovanie a dodanie 
dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby elektrického vedenia (ďalej len „porealizačné zameranie elektrického 
vedenia“). Dokumentácia bude vyhotovená v zmysle Technickej špecifikácie pre zameriavanie 

a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie „Porealizačné zameranie“ NN, VN a VVN zariadení VSD, a.s. pre 

potreby GIS a bude odsúhlasená pracovníkmi Východoslovenskej energetiky a.s., odbor Manažment sieťových dát. 
Zároveň ponúkame vyhotovenie geometrických plánov na vyznačenie vecného bremena pre priznanie práva 

uloženia inžinierskych sietí a ochranného pásma stavby vo vyznačenom rozsahu (ďalej len „geometrický plán na vecné 
bremeno“). 
 

Všeobecné podmienky: 
 

1. Jedna merná jednotka (ďalej len „MJ“) pre porealizačné zameranie elektrického vedenia a pre geometrický 
plán na vecné bremeno je 100 m trasy vedenia, bez ohľadu na to, koľko káblov sa v trase nachádza. 

2. Počet merných jednotiek určíme po zaokrúhlení dĺžky trasy smerom hore na celé stovky metrov. 
3. Minimálne fakturujeme 3 MJ. 
4. Ceny uvádzame bez DPH. 
5. Výsledný elaborát dodávame v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a na dvoch CD/DVD. 
6. Ceny v zátvorkách účtujeme v prípade, že netreba dodať údaje pre GIS VSE vo formáte databázy ArcInfo. 

 

Porealizačné zameranie elektrického vedenia a súčasné vyhotovenie geometrického plánu na vecné bremeno 

Výkon Počet MJ Cena za MJ pre podzemné ved. Cena za MJ pre nadzemné ved. Kód 

Porealizačné 

zameranie 

elektrického vedenia 

do 5 100 € (70 €) 100 € (70 €) A.1 
6 až 20 80 € (60 €) 70 € (50 €) A.2 
nad 20 60 € (50 €) 50 € (40 €) A.3 

Geometrický plán na 

vecné bremeno 

do 5 72 € 63 € B.1 
6 až 20 63 € 54 € B.2 
nad 20 45 € 36 € B.3 

 

Porealizačné zameranie bez geometrického plánu 

Výkon Počet MJ Cena za MJ pre podzemné ved. Cena za MJ pre nadzemné ved. Kód 

Porealizačné 

zameranie 

elektrického vedenia 

do 5 140 € (110 €) 130 € (100 €) C.1 
6 až 20 120 € (100 €) 100 € (80 €) C.2 
nad 20 90 € (80 €) 70 € (60 €) C.3 

 

Geometrický plán na vecné bremeno 

Výkon Počet MJ Cena za MJ pre podzemné ved. Cena za MJ pre nadzemné ved. Kód 

Geometrický plán na 

vecné bremeno 

do 5 80 € 70 € D.1 
6 až 20 70 € 60 € D.2 
nad 20 50 € 40 € D.3 

 

V prípade väčšieho množstva merných jednotiek alebo pri výrazne zvýhodnených podmienkach na stavbe je možná 
individuálna kalkulácia ceny. 
 

S úctou                                                                                                                                                                  
Ing. Peter Repáň 

technický riaditeľ, konateľ 


