Cenník služieb platný od 1.1.2019 - Vyúčtovanie nákladov - ISTA Slovakia, s.r.o.
Položka
1.

Správa údajov o servise v byte

cena bez
DPH
1,52 €

(účtovaný 1krát ročne za 1 byt)

2.

Servisný úkon, vrátane jedného odčítania a rozúčtovania pomerového rozdeľovača tepla *

0,91 €

(1 prístroj za 1 byt)

3.

Servisný úkon, vrátane jedného odčítania a rozúčtovania vodomera SV/TUV *

0,84 €

(1 prístroj za 1 byt)

4.

Ďalšie servisné úkony

0,18 €

(na byt a položku rozúčtovania podľa paušálneho kritéria - napr. odvoz komunálneho odpadu, spotreba elektrickej
energie, rozúčtovanie ceny za vyúčtovanie tepla, náklady na výťah, a pod.)

5.

Servisný úkon pri zmene užívateľa v systéme

4,25 €

6.

Poplatok za servisné úkony pri zohľadnení nepriaznivej polohy miestnosti v prvom roku (za byt)

1,04 €

7.

Zmena koeficientu nepriaznivej polohy miestnosti v ďalšom roku (za byt)

1,04 €

8.

Uplatnenie koeficientu nepriaznivej polohy miestnosti v ďalšom roku (za byt)

0,18 €

9.

Rozúčtovanie pomerového rozdeľovača tepla na základe vykonania medziodpočtu

0,91 €

(napr. pri zmene ceny tepla v priebehu zúčtovacieho obdobia). Bez vykonania medziodpočtu je sadzba ako v bode 4.

10. Rozúčtovanie vodomera SV/TUV na základe vykonania medziodpočtu

0,84 €

(napr. pri zmene ceny tepla v priebehu zúčtovacieho obdobia). Bez vykonania medziodpočtu je sadzba ako v bode 4.

11. Kópia vyúčtovania (za byt)
12. Opravné vyúčtovanie na základe požiadavky zákazníka - minimálne za 1 byt

1,76 €
10,25 €

(presná výška sa stanoví individuálne podľa náročnosti opravy vyúčtovania)

13. Rozúčtovanie oprávnených nákladov za predchádzajúzce obdobie

0,88 €

14. Prenos dát, SIM karta (1 zbernica dát mesačne)

1,06 €

*uvedené ceny platia pri poskytovaní služieb prostredníctvom zbernice dát memonic3 radio net.
Pri pochôdzkovom systéme odpočtu je poplatok za odpočet prístroja vo výške 1,22€
Služby poskytované bezplatne:
Rozpočítanie SV a TUV na jednotlivé vchody
3 zálohové platby zdarma z celkového počtu 4 zálohových platieb
Zmena mena, resp. vlastníka bytu k 1.januáru daného roka
Výmena dát * zaslanie vyúčtovania v elektronickej podobe
Platnosť cien, DPH
1. Všetky ceny sú uvedené bez DPH
2. Ceny neobsahujú náklady na doručenie vyúčtovania objednávateľovi
3. Zmluvné strany sa dohodli, že cenník platný pre rok 2019 sa bude počnúc rokom 2019 každoročne
upravovať o oficiálne oznámené percento inflácie oznámenej za predchádzajúci kalendárny rok
Štatistickým úradom Slovenskej republiky

