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Názov služby Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

Citroen Berlingo km 0,267 0,320

Citroen C4 km 0,436 0,523

Citroen Picasso km 0,591 0,709

Dacia Dokker km 0,439 0,527

Dacia Duster km 0,483 0,580

Daewoo Matiz, Tico km 0,398 0,478

Honda CR-V km 0,544 0,653

Lada Niva km 0,531 0,637

Mercedes Benz Viano km 1,098 1,318

Mitsubishi Outlander km 0,613 0,736

Opel Astra km 0,465 0,558

Opel Combo km 0,498 0,598

Opel Corsa km 0,432 0,518

Opel Insignia km 0,537 0,644

Opel Meriva km 0,564 0,677

Opel Mokka km 0,483 0,580

Opel Vectra km 0,531 0,637

Opel Vivaro km 0,446 0,535

Peugeot Boxer minibus km 0,563 0,676

Peugeot Tepee km 0,470 0,564

Peugeot 107 km 0,402 0,482

Peugeot 108 km 0,402 0,482

Peugeot 206 km 0,427 0,512

Peugeot 208 km 0,460 0,552

Peugeot 307 km 0,470 0,564

Peugeot 308 km 0,518 0,622

Peugeot 2008 km 0,423 0,508

Peugeot 3008 km 0,493 0,592

Renault Trafic km 0,478 0,574

Suzuki Jimmy km 0,597 0,716

Suzuki SX4 km 0,642 0,770

Suzuki Vitara km 0,597 0,716

Škoda Forman, Favorit, Felicia km 0,365 0,438

OSOBNÁ DOPRAVA

Ceny osobnej, nákladnej (špeciálnej) dopravyI. 
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NÁKLADNÁ DOPRAVA
Názov služby Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

Avia, Avia A21, A31K, D75K, PAD
km 0,664 0,797

15 min. výkonu 3,054 3,665
Citroen Berlingo km 0,459 0,551
Citroen Jumper km 0,607 0,728
Daewoo FSO km 0,564 0,677
Daewoo Lublin km 0,398 0,478
Fiat Ducato km 0,797 0,956
Iveco Cargo (kontajner) km 0,950 1,140
Iveco Daily 70C18 km 0,782 0,938
Iveco Eurocargo (kontajner) km 1,627 1,952
Iveco Furgon km 0,597 0,716
Kia Pregio km 0,432 0,518
Liaz L-150, L-151 km 0,996 1,195
Mazda km 0,498 0,598
Mercedes Benz Sprinter (KS IPEK) km 0,727 0,872
Microcar km 0,498 0,598
Mitsubishi L 200 km 0,699 0,839
Multicar M 25 km 0,498 0,598
Nissan Double Cab km 0,564 0,677
Nissan King Cab km 0,531 0,637
Nissan Pickup, Navara km 0,664 0,797
Opel Astra km 0,506 0,607
Opel Campo km 0,465 0,558
Opel Combo km 0,531 0,637
Opel Corsa C VAN km 0,266 0,319
Opel Movano km 0,564 0,677
Opel Vivaro km 0,564 0,677
Opel Zafira km 0,432 0,518
Peugeot Bipper km 0,415 0,498
Peugeot Bipper (s chlad. zariad.) km 0,501 0,601
Peugeot Boxer valník km 0,523 0,628
Peugeot Boxer, Partner km 0,531 0,637
Peugeot Expert km 0,477 0,572
Piaggio Porter km 0,498 0,598
Renault Mascott km 0,782 0,938
Renault Master km 0,564 0,677
Seat Inca km 0,432 0,518
Ssangyong Actyon km 0,697 0,836
Škoda 706 km 0,830 0,996
Toyota HILUX km 0,608 0,730
Volkswagen Transporter km 0,498 0,598

VW LT 35
km 0,722 0,866

15 min. výkonu 5,436 6,523
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NÁKLADNÁ ŠPECIÁLNA DOPRAVA
Názov služby Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

AVIA A - 30K sklápač
km 0,597 0,716

15 min. výkonu 3,054 3,665

AVIA PD
km 0,597 0,716

15 min. výkonu 3,485 4,182

AVIA valník
km 0,597 0,716

15 min. výkonu 3,054 3,665

Iveco AD 190 T/W  
(trojstranný vyklápač)

km 1,855 2,226

15 min. výkonu 6,623 7,948

Iveco Eurocargo ML190EL25 - 
hákový nakladač

km 1,774 2,129

15 min. výkonu 7,863 9,436

Iveco Eurocargo ML190EL25 - CAV
km 1,774 2,129

15 min. výkonu 8,245 9,894

Iveco Eurocargo ML190EL25 - CAS
km 1,774 2,129

15 min. výkonu 8,314 9,977

Iveco Eurocargo (pojazdná dielňa)
km 1,627 1,952

15 min. výkonu 2,656 3,187

Iveco Trakker - hákový nakladač
km 1,802 2,162

15 min. výkonu 9,651 11,581

Iveco Trakker - hydraulická ruka
km 1,716 2,059

15 min. výkonu 9,192 11,030

Iveco Trakker - fekálna sacia 
nadstavba

km 1,620 1,944

15 min. výkonu 8,676 10,411

LIAZ CAK 8
km 0,963 1,156

1 hod. výkonu 38,504 46,205

LIAZ vyklápač
km 0,996 1,195

15 min. výkonu 3,485 4,182

Mercedes Benz Actross Hellmers
km 2,324 2,789

1 hod. výkonu 95,600 114,720

Mercedes Benz Arocs
km 1,250 1,500

15 min. výkonu 10,420 12,504

Mercedes Benz Vario
km 1,155 1,386

1 hod. výkonu 37,996 45,595

PV3S CAS
km 0,797 0,956

15 min. výkonu 5,643 6,772

PV3S PD
km 1,062 1,274

15 min. výkonu 4,315 5,178

PV3S Žeriav
km 0,996 1,195

15 min. výkonu 6,971 8,365
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Názov služby Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

PV MAN TGA
km 1,328 1,594

15 min. výkonu 8,730 10,476

Renault Kerax Aquatech
km 2,279 2,735

15 min. výkonu 22,119 26,543

Renault Kerax – UDS 214
km 1,304 1,565

15 min. výkonu 10,185 12,222

Renault Midlum
km 1,052 1,262

15 min. výkonu 7,713 9,256

Š - 151 sklápač
km 0,996 1,195

15 min. výkonu 4,315 5,178

Š - 706 vyklápač
km 0,996 1,195

15 min. výkonu 4,315 5,178

Tatra - 148 CAS 10
km 0,996 1,195

15 min. výkonu 8,730 10,476

T - 815 CAS
km 0,996 1,195

15 min. výkonu 8,298 9,958

T - 815 CAV
km 0,996 1,195

15 min. výkonu 8,298 9,958

T - 815 ČKD (žeriav)
km 1,143 1,372

15 min. výkonu 9,888 11,866

T - 815 Hr. (hydraulická ruka)
km 0,996 1,195

15 min. výkonu 5,311 6,373

T - 815 kontajner
km 1,162 1,394

15 min. výkonu 3,983 4,780

T - 815 UDS 110, 114
km 1,062 1,274

15 min. výkonu 8,630 10,356

T - 815 vyklápač
km 1,162 1,394

15 min. výkonu 5,975 7,170

V3S valník
km 0,797 0,956

15 min. výkonu 2,456 2,947

V prípade, že po dohode zákazníka s príslušným vedúcim prevádzky bude možné 
mimoriadne poskytnúť výkony dopravy v čase víkendu, štátneho sviatku a dňa  
pracovného pokoja, budú dopravné a pracovné výkony poskytnuté na základe záväznej 
objednávky a príslušného formulára Dohody o cene a pri fakturácii zvýšené o 100%!!!
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Ceny mechanizačných prostriedkov, ostatnej mechanizácie,  
malej mechanizácie a prívesov

Názov služby Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

JCB 2CX 1 Mth výkonu 27,884 33,461

JCB 3CX 1 Mth výkonu 34,520 41,424

JCB 4CX 1 Mth výkonu 35,848 43,018

Minirýpadlo JCB 1 Mth výkonu 19,980 23,976

Pracovný stroj LOCUST 1 Mth výkonu 22,288 26,746

Snežná fréza 15 min. výkonu 1,213 1,456

UN - 053 - 2 15 min. výkonu 5,145 6,174

UNC 060 15 min. výkonu 5,145 6,174

Názov služby Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

Búracie kladivo 15 min. výkonu 3,983 4,780

Čerpadlá 15 min. výkonu 4,514 5,417

Dusadlá 15 min. výkonu 3,054 3,665

Dusák Wacker, Enar PC 80, H4T 15 min. výkonu 3,054 3,665

Elektrocentrály 15 min. výkonu 2,656 3,187

Elektrická jadrová vŕtačka DMS 240 15 min. výkonu 2,181 2,617

Hydraulická vŕtačka HJV 300 15 min. výkonu 2,181 2,617

Hydročistič 15 min. výkonu 5,643 6,772

Kosačky 15 min. výkonu 1,660 1,992

Krovinorezy 15 min. výkonu 1,660 1,992

Píly 15 min. výkonu 2,324 2,789

Podtunelovač 130 1 bm 49,791 59,749

Podtunelovač Grundomat 1 bm 19,916 23,899

Prenosné kamerové zariadenie MIDI 15 min. výkonu 8,988 10,786

Rezač asfaltu 15 min. výkonu 4,315 5,178

Rezač potrubia 15 min. výkonu 4,315 5,178

STIHL rozbrusovačky 15 min. výkonu 1,759 2,111

Vibračný pech 15 min. výkonu 1,759 2,111

Vyvíjač pary 15 min. výkonu 3,485 4,182

Zvárací agregát 15 min. výkonu 4,647 5,576

KOPACIE MECHANIZMY

MALÁ MECHANIZÁCIA

II. 
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Názov služby Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

JCB agregáty 15 min. výkonu 2,257 2,708

Kompresory 15 min. výkonu 4,315 5,178

Malotraktor T4K14 15 min. výkonu 1,660 1,992

Malotraktor UNI MT8 15 min. výkonu 1,660 1,992

Toolcat 15 min. výkonu 8,157 9,788

Trávny traktor 15 min. výkonu 3,220 3,864

Vysokozdvižný vozík 15 min. výkonu 3,485 4,182

Zetor 15 min. výkonu 5,311 6,373

Názov služby Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

Príves AGICOM DHP35 1 deň 11,286 13,543

Príves AGRO 1 deň 2,821 3,385

Príves BSSP 1 deň 7,635 9,162

Príves na prepravu chlórňanu 1 deň 4,787 5,744

Príves sklápací PS2 1 deň 6,971 8,365

Príves traktorový 1 deň 6,971 8,365

Príves traktorový CPV4 1 deň 6,971 8,365

Príves za osobné MV 1 deň 3,651 4,381

Príves nákladný cisternový (1 m3) 1 deň 11,690 14,028

OSTATNÁ MECHANIZÁCIA

PRÍVESY

V prípade, že po dohode zákazníka s príslušným vedúcim prevádzky bude možné 
mimoriadne poskytnúť výkony dopravy v čase víkendu, štátneho sviatku a dňa  
pracovného pokoja, budú dopravné a pracovné výkony poskytnuté na základe záväznej 
objednávky a príslušného formulára Dohody o cene a pri fakturácii zvýšené o 100%!!!

Pri prívese CPV4 sa k cene pripočítava aj cena za vodu v cisterne. Pri vozidlách, mechanizmoch a výkonoch, ktorých 
merná jednotka je 15 min. výkonu sa každá začatá minúta novej štvrťhodiny fakturuje ako celá štvrťhodina.
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a)  Postup určenia ceny je nasledovný:

 Kalkulačný vzorec:
 1.  Priamy materiál (cena materiálu podľa dodacieho listu vrátane prirážok)
 2.  Priame mzdové náklady vrátane odvodov: 
  - výkon prevádzkového montéra  11,820 €/hod. bez DPH      |   14,184 €/hod. s DPH
  - výkon pomocného pracovníka  7,670 €/hod. bez DPH     |   9,204 €/hod. s DPH
  - výkon prevádzkového montéra  2,955 €/15 min. bez DPH |   3,546 €/15 min. s DPH
  - výkon pomocného pracovníka  1,918 €/15 min. bez DPH |   2,302 €/15 min. s DPH 
  Nad rámec jednej hodiny sa uvedená sadzba fakturuje za každú, čo aj začatú štvrťhodinu.
 3.  Ostatné priame náklady vrátane prirážok
 4.  Cena za odborno-technické posúdenie funkčnosti zhotovenej prípojky vrátane prirážok
  5,914 € bez DPH  |    7,097 € s DPH
 5.  Subdodávky vrátane prirážok
 6.  Dopravné náklady, výkony mechanizmov, špeciálnej dopravy podľa platného cenníka
 7.  Cena stavebno-montážnych prác (súčet položiek č. 1. - 6.)
 8.  K fakturovanej cene stavebno-montážnej činnosti sa pripočíta DPH podľa platných predpisov.

b)  Stavebno-montážne práce väčšieho rozsahu, prípadne akcie pre verejnú správu môžu byť  
 oceňované v rozpočtovom programe „Cenkros Plus“. Uvedené oceňovanie sa bude vykonávať  
 týmito dvoma spôsobmi:

 1) cena 330,00 € až 3 300,00 € - s objednávateľom sa spíše „Dohoda o cene“
 2) cena 3 300,00 € a viac - s objednávateľom sa spíše „Zmluva o dielo“
 Ostatné stavebno-montážne práce budú oceňované na základe položky č. III písm. a) Cenníka 
 výkonov a služieb platného od 10. 9. 2018.

Postup určenia ceny je nasledovný:

 Kalkulačný vzorec:
 1.  Priamy materiál (cena materiálu podľa dodacieho listu vrátane prirážok)
 2.  Priame mzdové náklady vrátane odvodov:
  - výkon prevádzkového montéra  11,820 €/hod. bez DPH  |   14,184 €/hod. s DPH
  - výkon pomocného pracovníka  7,670 €/hod. bez DPH |   9,204 €/hod. s DPH
  - výkon prevádzkového montéra  2,955 €/15 min. bez DPH |   3,546 €/15 min. s DPH
  - výkon pomocného pracovníka  1,918 €/15 min. bez DPH |   2,302 €/15 min. s DPH 
  Nad rámec jednej hodiny sa uvedená sadzba fakturuje za každú, čo aj začatú štvrťhodinu.
 3.  Ostatné priame náklady vrátane prirážok
 4.  Subdodávky vrátane prirážok
 5.  Dopravné náklady, výkony mechanizmov, špeciálnej dopravy podľa platného cenníka
 6.  Cena stavebno-montážnych prác (súčet položiek č. 1. - 5.)
 7.  K fakturovanej cene stavebno-montážnej činnosti sa pripočíta DPH podľa platných predpisov.

Cena stavebno-montážnych prác

Cena montážno-servisných prác

III. 

IV. 
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1)  Bez zemných prác (umožnený prístup k vodomeru)

 Postup určenia ceny je nasledovný:
 a)   cena za prerušenie dodávky vody  28,352 € bez DPH |   34,022 € s DPH
 b)   cena za obnovenie dodávky vody  28,352 € bez DPH |   34,022 € s DPH
 c)  k cene sa pripočíta doprava podľa platného cenníka a ostatné náklady súvisiace
  s realizáciou prác pri prerušení a obnovení odberu vody
 d)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

2)  Vrátane zemných (výkopových) prác

 Postup určenia ceny je nasledovný:
 a)   cena za prerušenie dodávky vody  28,352 € bez DPH |   34,022 € s DPH
 b)   cena za obnovenie dodávky vody  28,352 € bez DPH |   34,022 € s DPH
 c)  k cene sa pripočíta doprava podľa platného cenníka a ostatné náklady súvisiace 
  s realizáciou prác pri prerušení a obnovení odberu vody
 d)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

Postup určenia ceny je nasledovný:

 a)   cena za prerušenie dodávky vody  20,377 € bez DPH |   24,452 € s DPH
 b)   cena za obnovenie dodávky vody  20,377 € bez DPH |   24,452 € s DPH
 c)  priamy materiál (cena materiálu podľa dodacieho listu vrátane prirážok)
 d)  k cene sa pripočíta doprava podľa platného cenníka a ostatné náklady súvisiace 
  s realizáciou prác pri prerušení a obnovení odberu vody
 e)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

Postup určenia ceny je nasledovný:

 a)  cena služby 3,993 €/15 min. bez DPH  |  4,792 €/15 min. s DPH
  Za vyhotovenie fotokópie projektovej dokumentácie uhradí zákazník za 1 stranu:
  1)  formátu A4: 0,867 € bez DPH  |  1,040 € s DPH
  2)  formátu A3: 1,734 € bez DPH  |  2,081 € s DPH

 b)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

 Projektová dokumentácia je zákazníkovi vydaná až po zrealizovaní platby za poskytnutý výkon.

Cena za prerušenie a obnovenie dodávky vody  
za neuhradené pohľadávky

Cena za prerušenie a obnovenie dodávky vody  
na žiadosť odberateľa

Cena za vyjadrenie a zakreslenie do predbežnej projektovej 
dokumentácie, za stanovenie konkrétnych technických 
podmienok pripojenia na verejný vodovod (kanalizáciu),  
cena za hydrogeologický posudok a geologické práce

V. 

VI. 

VII. 
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VIII. 

IX. 

Cena za poskytnutie podkladov z geografického  
informačného systému (GIS)

Ceny špeciálnych služieb

Postup určenia ceny je nasledovný:

 a)  cena za poskytnutie mapového podkladu v rozsahu formátu A4
  3,774 €/ks bez DPH  |  4,529 €/ks s DPH
 b)  cena za poskytnutie mapového podkladu v rozsahu formátu A3
  7,548 €/ks bez DPH  |  9,058 €/ks s DPH
 c)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov
 Poskytovaný podklad sa žiadateľovi vydá až po zrealizovaní platby za poskytnutý výkon.

1.  Vyhľadávanie skrytých únikov vody na vodovodnom potrubí

 a)  korelačnou metódou  
  cena výkonu 15,701 €/15 min. bez DPH  |  18,841 €/15 min. s DPH
 b)  elektroakustickou metódou  
  cena výkonu 11,518 €/15 min. bez DPH  |  13,822 €/15 min. s DPH

2.  Vytyčovanie vodovodného a kanalizačného potrubia a armatúr

 (vyhľadávanie poklopov a zákopových súprav)  
 cena výkonu 9,427 €/15 min. bez DPH, 11,312 €/15 min. s DPH

3.  Prieskum technického stavu kanalizačného potrubia TV kamerou (kamerový systém)

 a)  kamerový systém RCA M2 (kamerový systém zabudovaný)
  cena výkonu 16,547 €/15 min. bez DPH  |  19,856 €/15 min. s DPH
 b)  kamerový systém ECO STAR (kamerový systém prenosné štúdio)
  cena výkonu 17,759 €/15 min. bez DPH  |  21,311 €/15 min. s DPH
 c)  kamerový systém IPEK
  1)  zoom kamera + meranie sklonu potrubia
   cena výkonu 15,054 €/15 min. bez DPH  |  18,065 €/ 5 min. s DPH
   cena výkonu 0,694 €/1 bm bez DPH  |  0,833 €/1 bm s DPH
  2)  skenovanie 2D, 3D + meranie sklonu potrubia
   cena výkonu 15,835 €/15 min. bez DPH  |  19,002 €/15 min. s DPH
   cena výkonu 0,736 €/1 bm bez DPH  |  0,883 €/1 bm s DPH
  3)  skenovanie 2D, 3D + meranie sklonu potrubia + deformácia potrubia (ovalita)
   cena výkonu 16,978 €/15 min. bez DPH  |  20,374 €/15 min. s DPH
   cena výkonu 0,796 €/1 bm bez DPH  |  0,955 €/1 bm s DPH
  4)  cena za vyhodnotenie merania deformácií
   cena výkonu 4,465 €/15 min. bez DPH  |  5,358 €/15 min. s DPH
  5)  cena za vyhodnotenie TV prieskumu
   cena výkonu 4,465 €/15 min. bez DPH  |  5,358 €/15 min. s DPH
  6)  V prípade zákaziek väčšieho rozsahu alebo iných špecifických podmienok sa cena
   výkonu za kamerový systém IPEK stanovuje individuálne.

4. Prieskum technického stavu kanalizačného potrubia a povrchového odtoku dymovou skúškou
 1)  cena za prieskum technického stavu kanalizačného potrubia a povrchového odtoku dymovou skúškou
  cena výkonu 8,979 €/15 min. bez DPH  |  10,775 €/15 min. s DPH
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X. 
Ceny prístrojov a zariadení na meranie prietokov  
a kvality odpadových vôd

 2)  cena za vyhodnotenie prieskumu dymovou skúškou
  cena výkonu 4,465 €/15 min. bez DPH  |  5,358 €/15 min. s DPH

 Každá začatá minúta novej štvrťhodiny sa fakturuje ako celá štvrťhodina.

Pri prístrojoch a zariadeniach na meranie prietokov a kvality odpadových vôd rozlišujeme ceny:
a) základná cena - používa sa ako hodinová, max. do 8 hodín výkonu
b) viacdenná cena - používa sa pri trvaní výkonu nad 8 hodín (fakturuje sa za každý deň samostatne)

1.  Prístroj SIGMA 950 AV BUBLER
 cena za montáž, kalibráciu, naprogramovanie aj SH: 59,749 €/ks bez DPH  |  71,699 €/ks s DPH
 a)  meranie prietokov, meranie pH a teploty, meranie vodivosti a teploty, meranie rozpusteného  
  kyslíka DO - základná cena: 6,307 €/hod. bez DPH  |  7,568 €/hod. s DPH
 b)  meranie prietokov, meranie pH a teploty, meranie vodivosti a teploty, meranie rozpusteného  
  kyslíka DO - viacdenná cena: 35,517 €/24 hod. bez DPH  |  42,620 €/24 hod. s DPH
 Cena za vyhodnotenie merania 9,958 €/hod. bez DPH  |  11,950 €/hod. s DPH

2.  Prietokomer ISCO 2150
 cena za montáž, kalibráciu, naprogramovanie aj SH: 59,749 €/ks bez DPH  |  71,699 €/ks s DPH
 a)  meranie prietokov - základná cena: 11,153 €/hod. bez DPH  |  13,384 €/hod. s DPH
 b)  meranie prietokov - viacdenná cena: 83,649 €/24 hod. bez DPH  |  100,379 €/24 hod. s DPH
 Cena za vyhodnotenie merania 9,958 €/hod. bez DPH  |  11,950 €/hod. s DPH

3.  Prietokomer Nivus PCM 4
 cena za montáž, kalibráciu, naprogramovanie aj SH: 59,749 €/ks bez DPH  |  71,699 €/ks s DPH
 a)  meranie prietokov - základná cena: 11,153 €/hod. bez DPH  |  13,384 €/hod. s DPH
 b)  meranie prietokov - viacdenná cena: 83,646 €/24 hod. bez DPH  |  100,375 €/24 hod. s DPH
 Cena za vyhodnotenie merania 9,958 €/hod. bez DPH  |  11,950 €/hod. s DPH

4.  Prietokomer Fiedler M4016
 cena za montáž, kalibráciu, naprogramovanie aj SH: 59,749 €/ks bez DPH  |  71,699 €/ks s DPH
 a)  meranie prietokov - základná cena: 12,040 €/hod. bez DPH  |  14,448 €/hod. s DPH
 b)  meranie prietokov - viacdenná cena: 90,300 €/24 hod. bez DPH  |  108,360 €/24 hod. s DPH
 Cena za vyhodnotenie merania 9,958 €/hod. bez DPH, 11,950 €/hod. s DPH

Pri meracej technike - Sigma 950 AV Bubler, prietokomer ISCO 2150, prietokomer Nivus PCM 4, 
prietokomer Fiedler M4016 sa pri meraniach do 8 hodín fakturuje základná cena. Pri meraniach nad 
8 hodín sa fakturuje cena viacdenná. 
K cenám prístrojov a zariadení na meranie prietokov a kvality OV pre zákazníkov sa pripočíta doprava 
podľa platného cenníka. 
K fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov.

K cenám špeciálnych služieb pre zákazníkov (t.j. lokalizácia porúch na vodovodnom potrubí, 
vytyčovanie potrubí, vyhľadávanie poklopov a zákopových súprav, monitorovanie kanalizačného 
potrubia) sa pripočíta doprava podľa platného cenníka. 
Ak je spôsobený prestoj odberateľom, fakturuje sa ako keby bola práca vykonávaná. 
K fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov.
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CENNÍK SKÚŠOK KVALITY PITNÝCH VÔD

XI. Ceny analýzy a technológie vody

P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

MIKROBIOLOGICKÉ SKÚŠKY
1 Escherichia coli KTJ/100 ml 4,22 5,06

2 Termotol. koliformné baktérie KTJ/100 ml 3,82 4,58

3 Koliformné baktérie KTJ/ 100 ml 4,22 5,06

4 Enterokoky KTJ/100 ml 4,22 5,06

5 Clostridium perfringens * KTJ/100 ml 4,22 5,06

6 Kultivovateľné mikroorganizmy 22°C KTJ/1 ml 3,82 4,58

7 Kultivovateľné mikroorganizmy 37°C KTJ/ 1 ml 3,82 4,58

Suma 28,34 33,98

BIOLOGICKÉ SKÚŠKY
8 Vláknité bakt. bez Mn a Fe jedince/1 ml 2,69 3,23

9 Mikromycéty jedince/1 ml 2,69 3,23

10 Železité a mangán. baktérie jedince/1 ml 2,69 3,23

11 Živé organizmy jedince/1 ml 2,69 3,23

12 Mŕtve organizmy jedince/1 ml 2,69 3,23

13 Bezfarebné bičíkovce jedince/1 ml 2,69 3,23

14 Abiosestón % pokrytia 2,69 3,23

Suma 18,83 22,61
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P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ SKÚŠKY
15 Teplota C° 1,53 1,84

16 Farba mg /l 1,53 1,84

17 Zákal ZF 1,53 1,84

18 Pach 1,60 1,92

19 Reakcia vody 3,05 3,66

20 Vodivosť mS/m 3,05 3,66

21 Voľný chlór mg/l 1,53 1,84

22 Viazaný chlór mg/l 1,53 1,84

23 Chlórdioxid mg/l 4,02 4,82

24 Chloritany sety mg/l 4,02 4,82

25 Kyslík rozpustený mg/l 2,69 3,23

26 Nasýtenie vody kyslíkom % nasýtenia 1,92 2,30

27 Absorbancia 254 mm, 1cm 3,05 3,66

28 Chemická spotreba O2Mn mg/l 4,02 4,82

29 Chemická spotreba O2Cr mg/l 4,98 5,98

30 Vápnik a horčík (titračne) mmol/l 3,45 4,14

31 Vápnik mg/l 1,53 1,84

32 Horčík mg/l 1,53 1,84

33 Celkové rozpustené látky mg/l 4,58 5,50

34 Celkové rozpustené látky žíhané mg/l 2,29 2,75

35 Amónne ióny mg/l 4,02 4,82

36 Amónne ióny sety mg/l 4,02 4,82

37 Fluoridy mg/l 3,45 4,14

38 Chloridy mg/l 2,69 3,23

39 Dusitany mg/l 4,02 4,82

40 Dusičnany mg/l 4,22 5,06

41 Dusičnany sety mg/l 4,02 4,82

42 Sírany mg/l 3,45 4,14

43 Fosforečnany mg/l 4,02 4,82

44 Kremičitany mg/l 4,02 4,82

45 KNK do pH = 8,3 mmol/l 1,53 1,84

46 KNK do pH = 4,5 mmol/l 1,53 1,84

47 ZNK do pH 8.3 mmol/l 1,53 1,84

48 Heyer. skúška - agresívny CO2 mg/l 2,66 3,19

49 Bromičnany mg/l 11,95 14,34

50 Bromidy mg/l 11,95 14,34

51 Chloritany mg/l 10,60 12,72

52 TOC-celkovy org. uhlík mg/l 18,26 21,91

53 Chuť 1,60 1,92
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P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

RÁDIOCHEMICKÉ SKÚŠKY

54 Celková obj. aktivita alfa Bq/l 19,09 22,91

55 Celková obj. aktivita beta Bq/l 19,09 22,91

56 Objemová aktivita Rn 222 Bq/l 19,09 22,91

Suma 57,27 68,72

ANORGANICKÁ STOPOVÁ ANALÝZA

57 Ortut‘ mg/l 7,10 8,52

58 Med‘ mg/l 7,10 8,52

59 Kadmium mg/l 7,10 8,52

60 Zinok mg/l 5,74 6,89

61 Olovo mg/l 7,10 8,52

62 Arzén mg/l 7,10 8,52

63 Chróm mg/l 7,10 8,52

64 Nikel mg/l 7,10 8,52

65 Striebro mg/l 7,10 8,52

66 Antimón mg/l 7,10 8,52

67 Selén mg/l 7,10 8,52

68 Sodík mg/l 5,74 6,89

69 Draslík mg/l 5,74 6,89

70 Mangán AAS mg/l 7,10 8,52

71 Mangán sety mg/l 4,02 4,82

72 Hliník AAS mg/l 7,10 8,52

73 Hliník sety mg/l 4,02 4,82

74 Železo AAS mg/l 7,10 8,52

75 Železo sety mg/l 4,02 4,82

76 Bór mg/l 7,10 8,52

Suma 128,68 154,42
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P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

ORGANICKÁ STOPOVÁ ANALÝZA - Prchavé chlorované uhľovodíky

77 1,2 dichlóretán ug/l 8,80 10,56

78 Tetrachlórmetán ug/l 8,80 10,56

79 Tetrachlóretén ug/l 8,80 10,56

80 Trichlóretén ug/l 8,80 10,56

81 Chloroform ug/l 8,80 10,56

82 Brómdichlórmetán ug/l 8,80 10,56

83 Chlórdibrommetán ug/l 8,80 10,56

84 Bromoform ug/l 8,80 10,56

Suma 70,40 84,48

85 Akrylamid 50,00 60,00

Prchavé aromatické uhľovodíky

86 Benzén ug/l 8,80 10,56

87 Monochlórbenzén ug/l 8,80 10,56

88 Toluén ug/l 8,80 10,56

89 Xylén ug/l 8,80 10,56

90 Styrén ug/l 8,80 10,56

91 Dichlórbenzén ug/l 8,80 10,56

Suma 52,80 63,36

Polycyklické aromatické uhľovodíky

92 Fluorantén ng/l 10,12 12,14

93 Benzo/a/pyrén ng/l 10,12 12,14

94 Benzo/b/fluorantén ug/l 10,12 12,14

95 Benzo/k/luorantén ug/l 10,12 12,14

96 Benzo/g,h,i/perylén ug/l 10,12 12,14

97 Indeno/1,2,3 -c,d/pyrén ug/l 10,12 12,14

Suma 60,72 72,84
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P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

SÚVISIACE PRÁCE
98 Odber vzorky vody minimálny ks 3,32 3,98

99 Odber vzorky vody úplný ks 6,64 7,97

100 Vyhotovenie protokolu ks 3,32 3,98

CHLOROVANÉ FENOLY
101 2,4-dichlórfenol ug/l 10,46 12,55

102 2,4,5-trichlorfenol ug/l 10,46 12,55

103 2,4,6-trichlórfenol ug/l 10,46 12,55

104 Pentachlorfenol ug/l 10,46 12,55

Suma 41,84 50,20

TRIAZÍNOVÉ PESTICÍDY
105 Atrazín ug/l 7,63 9,16

106 Alachlor ug/l 7,63 9,16

107 Metazachlór ug/l 7,63 9,16

108 Trifluralín ug/l 7,63 9,16

109 Paration ug/l 7,63 9,16

110 Prometryn ug/l 7,63 9,16

111 Simazín ug/l 7,63 9,16

112 Terbutylazín ug/l 7,63 9,16

113 Chlórpyriphos ug/l 7,63 9,16

114 Pendimenthalin ug/l 7,63 9,16

Suma 76,30 91,60
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CENNÍK SKÚŠOK KVALITY ODPADOVÝCH VÔD A KALOV
P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

1 Odber vzorky ks 7,43 8,92

2 Kvalifikovaná bodová 2-hodinová vzorka ks 14,86 17,83

3 Zlievaná 8-hodinová vzorka ks 22,29 26,75

4 Zlievaná 24-hodinová vzorka  ks  44,58  53,50

5 pH 3,48 4,18

6 Vodivosť mS/cm 3,48 4,18

7 CHSK ( Cr ) mg/l 5,71 6,85

8 CHSK ( Mn ) mg/l 6,11 7,33

9 BSK 5 s ATM mg/l 8,30 9,96

10 KNK 4.5 mmol/l 3,75 4,50

11 ZNK 8.3 mmol/l 3,75 4,50

12 Nerozpustené látky pri 105°C mg/l 5,14 6,17

13 Nerozpustené látky, pri 550°C mg/l 5,14 6,17

14 Nerozpustené látky, strata žíhaním mg/l 0,96 1,15

15 Rozpustené látky pri 105°C mg/l 5,14 6,17

16 Rozpustené látky, pri 550°C mg/l 5,14 6,17

17 Rozpustené látky, strata žíhaním mg/l 0,96 1,15

18 Celkové látky pri 105°C (+1) mg/l 0,99 / 5,14 1,19 / 6,17

19 Celkové látky, pri 550 (+1) mg/l 0,99 / 5,14 1,19 / 6,17

20 Celkové látky, strata žíhaním (+1) mg/l 0,99 / 5,14 1,19 / 6,17

21 Dusík - amoniakálny mg/l 6,51 7,81

22 Dusík - dusitanový mg/l 6,51 7,81

23 Dusík - dusičnanový mg/l 6,51 7,81

24 Dusík - organický (+2) mg/l 0,99 / 12,61 1,19 / 15,13

25 Dusík - celkový (+3) mg/l 12,61 15,13

26 Dusičnany - sety mg/l 4,02 4,82

27 Fosfor- fosforečnanový mg/l 6,51 7,81

28 Fosfor - celkový mg/l 9,96 11,95

29 Fosforečnany - sety mg/l 4,02 4,82

30 Chloridy mg/l 5,78 6,94

31 Sírany mg/l 5,78 6,94

32  Povrchovo aktívne látky - tenzidy  mg/l  11,45  13,74

33  Extrahovateľné látky  mg/l  26,36  31,63

34  Nepolárne extrahovateľné látky  mg/l  28,65  34,38
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P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

35  Usaditeľné látky po 30 min.  ml/l  1,66 1,99

36 Sušina akt. kalu pri 105°C % 5,31 6,37

37 Sušina akt. kalu pri 105°C mg/kg 5,31 6,37

38 Strata žíhaním akt. kalu % 0,96 1,15

39 Vodný výluh 2,29 2,75

40 Mikrovlnný rozklad 5,91 7,09

41 Arzén mg/l 7,30 8,76

42 Antimón mg/l 7,30 8,76

43 Hliník mg/l 7,30 8,76

44 Kadmium mg/l 7,30 8,76

45 Chróm/Chróm6+ mg/l 7,30 8,76

46 Meď mg/l 7,30 8,76

47 Nikel mg/l 7,30 8,76

48 Olovo mg/l 7,30 8,76

49 Ortuť mg/l 7,30 8,76

50 Selén mg/l 7,30 8,76

51  Striebro mg/l 7,30 8,76

52 Zinok mg/l 5,74 6,89

53 Draslík mg/l 5,74 6,89

54 Sodík mg/l 5,74 6,89

55 Vápnik mg/l 12,50 15,00

56 Horčík mg/l 12,50 15,00

57 Fosfor mg/kg  4,81 5,77

58 Dusík mg/kg 12,71 15,25

59 Železo mg/l 5,76 6,91

60 Arzén mg/kg 8,30 9,96

61 Kadmium mg/kg 8,30 9,96

62 Chróm mg/kg 8,30 9,96

63 Meď mg/kg 8,30 9,96

64 Nikel mg/kg 8,30 9,96

65 Olovo mg/kg 8,30 9,96

66 Ortuť mg/kg 8,63 10,36

67 Zinok mg/kg 6,47 7,76

68 Draslík mg/kg 6,47 7,76
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P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

69 Mangán mg/l 7,30 8,76

70 BSK 5 bez ATM mg/l 8,30 9,96

71 Kalový index ml/g 5,74 6,89

72 BSK5 bez CHSK mg/l 12,28 14,74

73 NEL bez EL mg/l 51,68 62,02

74 Mastné kyseliny mmol/l 5,00 6,00

75 *AOX mg/l 47,80 57,36

76 Termotolerantné koliformné baktérie KTJ/ g sušiny 8,00 9,60

77 Escherichia Coli KTJ/ g sušiny 8,00 9,60

78 Fekálne streptokoky KTJ/ g sušiny 8,00 9,60

79 *Sulfidy mg/l 4,80 5,76

80 *Patogénne zárodky  7,50 9,00

81 *Rod Salmonell 7,50 9,00

82 *Ekotoxicita % účinku 364,00 436,80

83 *Cín mg/l 7,20 8,64

84 *Bárium mg/l 7,20 8,64

85 *Molybdén mg/l 7,20 8,64

86 *Selén mg/l 7,20 8,64

87 *Kobalt mg/l 7,20 8,64

88 *Kyanidy celkové mg/l 12,00 14,40

89 Kyanidy ľahko uvoľniteľné / toxické, sety mg/l 4,00 4,80

90 Mikroskopické hodnot. aktivovaného kalu ks 100,00 120,00

91 Cena za vyhotovenie protokolu ks 3,32 3,98

(+1)  fakturuje sa nižšia cena ak je požadované príslušné NL a RL
(+2) k tomuto stanoveniu sú potrebné stanovenia dusitanov, dusičnanov, amónnych iónov  
 a celkového dusíka v prípade, že sa tieto stanovenia nepožadujú, fakturuje sa vyššia cena
(+3) stanovenie celkového dusíka- chemiluminiscencia

*subdodávka dodávateľov
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CENNÍK SKÚŠOK KVALITY BAZÉNOVÝCH VÔD

CENNÍK DOPRAVY PRI ODBERE VZORIEK

P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

MIKROBIOLOGICKÉ SKÚŠKY

1 Escherichia coli MPN KTJ/100 ml 6,00 7,20

2 Escherichia coli KTJ/100 ml 4,22 5,06

3 Črevné Enterokoky MPN KTJ/100 ml 6,00 7,20

4 Črevné Enterokoky KTJ/100 ml 4,22 5,06

5 Pseudomonas aeruginosa KTJ/100 ml 6,75 8,10

6 Staphyloccocus aureus KTJ/100 ml 7,50 9,00

7 *Legionella species KTJ/ml 50,00 60,00

Suma 84,69 101,62

BIOLOGICKÉ SKÚŠKY

8 Producenty jedince/ml 6,00 7,20

9 Komzumenty jedince/ml 6,00 7,20

Suma 12,00 14,40

P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

1 Citroen Berlingo km 0,46 0,55

2 Mitsubishi L 200 km 0,70 0,84

3 Peugeot Bipper (s chladiar. zariad.) km 0,50 0,60

4 Nissan Navara km 0,66 0,79

5 Peugeot 308 km  0,52 0,62

*subdodávka dodávateľov
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XII. Ceny ostatných výkonov a služieb

1.  Cena za zabezpečenie úradného overenia správnosti meradla na dodávanú pitnú vodu
 Postup určenia ceny je nasledovný:
 a)  cena montáže a demontáže vodomeru:
  - výkon 1 prevádzkového montéra 2,955 €/15 min. bez DPH  |  3,546 €/15 min. s DPH
 b)  k cene montáže a demontáže vodomeru sa pripočíta:
  - doprava podľa platného cenníka
  - cena úradného overenia meradla na základe celoročnej objednávky s dodávateľom 
  „Slovenská legálna metrológia - pracovisko Bratislava“
 c)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

2.  Cena - určenie nákladov spojených so zistením neoprávneného odberu vody z VV  
 a/alebo neoprávneného vypustenia odpadových vôd do VK
 Postup určenia ceny je nasledovný:
 a)  cena práce prevádzkového montéra 11,820 €/hod. bez DPH  |  11,820 €/hod. s DPH
 b)  cena práce pomocného pracovníka 7,670 €/hod. bez DPH  |  7,670 €/hod. s DPH
 c)  k cene sa pripočítajú:
  - materiálové náklady podľa dodacieho listu vrátane prirážok
  - doprava podľa platného cenníka
  - výkon malej mechanizácie podľa platného cenníka
 Fakturácia nie je predmetom DPH, pretože kalkulácia je naša vzniknutá škoda.

3.  Cena za vyčerpanie vody z vodomernej šachty
 Postup určenia ceny je nasledovný:
 a)  cena výkonu 1 pracovníka 2,955 €/15 min. bez DPH  |  3,546 €/15 min. s DPH
 b)  k cene sa pripočíta doprava, výkon špeciálneho vozidla alebo mechanizácie podľa 
  platného cenníka
 c)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

4.  Cena za zváranie polyetylénových rúr
 Postup určenia ceny je nasledovný:
 a)  cena výkonu 1 pracovníka 2,820 €/15 min. bez DPH  |  3,384 €/15 min. s DPH
 b)  k cene sa pripočíta doprava podľa platného cenníka
 c)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

5.  Cena za odborno-technické posúdenie funkčnosti (prípadne vodotesnosti) zhotovenej  
 vodovodnej (kanalizačnej) prípojky s vyhotovením protokolu
 Postup určenia ceny je nasledovný:
 a)  cena odborno-technického posúdenia 5,914 € bez DPH  |  7,097 € s DPH
 b)  k cene sa pripočíta doprava podľa platného cenníka
 c)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

6.  Cena za odpredaj materiálu zo skladu StVPS a. s.
 Postup určenia ceny je nasledovný:
 a)  pri odpredaji materiálu zo skladu StVPS a. s. sa predajná cena za odpredaný materiál 
  stanovuje z nákupnej ceny materiálu
 b)  k cene sa pripočíta zisk 20 %
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7.  Cena za čistenie odpadových vôd z domácností a objektov občianskej a technickej vybavenosti.

 Cena za čistenie 1 m3 dovezenej odpadovej vody zo žúmp pre domácnosti a objekty občianskej  
 a technickej vybavenosti /úrady, školy, kultúrne a obchodné zariadenia a pod./:

 Bez vykonávania rozborov kvality odpadových vôd
 Vždy sa posudzuje producent odpadových vôd a nie objednávateľ služby, resp. dopravca.
 a)  cena za čistenie 1,743 €/m3 bez DPH  |  2,092 €/m3 s DPH

 S vykonaním rozborov kvality odpadových vôd
 Pri čistení odpadových vôd z domácností a objektov občianskej a technickej vybavenosti je možné 
 v prípade potreby vykonať aj rozbor odpadových vôd. O potrebe rozhodne príslušná prevádzka 
 kanalizácií, ktorá bude OV čistiť. V tomto prípade sa náklady rozboru fakturujú objednávateľovi. 
 V prípade vykonania rozboru sa na základe skutočnej koncentračnej hodnoty CHSK vyhodnotenej  
 vzorky určí cena za čistenie 1m3 dovezenej odpadovej vody ako násobok prekročenia oproti hodnote 
 8000 mg/l CHSK, ktorým sa prenásobí cena za čistenie 1m3 dovezenej odpadovej vody:
 a)  cena za čistenie 1,743 €/m3 bez DPH  |  2,092 €/m3 s DPH 
  pozn.: hodnota 8000 mg/l CHSK je priemerné zaťaženie odpadovej vody zo žumpy
 b)  v prípade nižšej koncentračnej hodnoty znečistenia v CHSK dovezenej odpadovej vody  
  sa za základ považuje hodnota 8000 mg/l CHSK
 c)  k cene za čistenie odpadových vôd z domácností a objektov občianskej a technickej vybavenosti  
  sa v prípade objednanej dopravy pripočítajú aj príslušné dopravné náklady a pracovný výkon 
  fekálneho vozidla podľa platného cenníka
 d)  v prípade vykonania rozboru odpadových vôd sa pripočítajú aj náklady na rozbor podľa platného 
  cenníka skúšok kvality odpadových vôd (str. 19 - 21)
 e)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

8.  Cena za čistenie odpadových vôd od producentov priemyselných odpadových vôd

Čistenie odpadových vôd od producentov priemyselných odpadových vôd sa môže vykonávať len na 
základe zmluvy po vykonaní rozborov, preskúmaní druhu výroby, posúdení prítomnosti škodlivých látok 
a vylúčenia obzvlášť škodlivých látok. Na základe vyjadrenia technológa ČOV a vedúceho prevádzky 
príslušnej ČOV, na ktorej sa odpadové vody budú čistiť, sa v zmluve stanoví cena za čistenie odpadovej 
vody, povolené množstvo, limitné koncentrácie ukazovateľov znečistenia a ďalšie zmluvné podmienky. 
Čistenie priemyselných odpadových vôd môže byť realizované iba v obmedzenom množstve tak, aby 
nedošlo k inhibícii biologických procesov ČOV, zhoršeniu kvality vyčistenej vody a zhoršeniu vlastností 
kalu z hľadiska jeho ďalšieho spracovania (napr. kontaminácia ťažkými kovmi).

 Cena sa určí z výsledkov rozborov na základe skutočnej koncentračnej hodnoty CHSKCr; Ncel; EL. 
 Z vyhodnotenej vzorky je cena za čistenie 1m3 dovezených odpadových vôd ako najväčší násobok 
 prekročenia z troch uvedených parametrov oproti hodnote:

  CHSKCr  maximálny koncentračný limit v bodovej vzorke 800,0 mg/l
  Ncelkový   maximálny koncentračný limit v bodovej vzorke 70,0 mg/l
  EL    maximálny koncentračný limit v bodovej vzorke 80,0 mg/l,

 ktorým sa prenásobí cena odpadovej vody vo výške 1,1615 €/m3 bez DPH  |  1,3938 €/m3 s DPH
V prípade, že výpočet ceny vyššie uvedeným spôsobom nebude možný, stanoví sa cena individuálne 
dohodou oboch zmluvných strán. 
K cene za čistenie odpadových vôd od producentov odpadových vôd sa v prípade objednanej dopravy 
pripočítajú aj príslušné dopravné náklady a pracovný výkon fekálneho vozidla podľa platného cenníka.

 Poznámka: Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pre producenta čistenie odpadových 
 vôd zabezpečuje a na základe nami vystavenej faktúry službu hradí.
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9.  Cena za spracovanie kalov z ČOV a septikov

 Bez vykonávania rozborov kvality kalov.
 Vždy sa posudzuje producent kalov a nie objednávateľ služby, resp. dopravca.
 a)  cena za spracovanie 10,500 €/m3 bez DPH  |  12,600 €/m3 s DPH

 S vykonaním rozborov kvality kalov.
Pri spracovaní kalov z ČOV a septikov je možné v prípade potreby vykonať aj rozbor kalov. O potrebe 
rozhodne príslušná prevádzka kanalizácií, ktorá bude kaly spracovávať. V tomto prípade sa náklady 
rozboru fakturujú objednávateľovi. 
V prípade vykonania rozboru sa na základe skutočnej koncentrácie sušiny kalu vyjadrenej ukazovateľom 
celkové látky pri 105°C (CL) určí cena za spracovanie 1m3 dovezeného kalu ako súčin skutočnej hodnoty 
koncentrácie sušiny kalu CL v (mg/l) a špecifických nákladov na spracovanie jednotkovej hmotnosti 
sušiny kalu vo výške 0,350 €/kg:

 a)  cena za spracovanie (CL (mg/l) x 0,350/1000) €/m3 (bez DPH)
 b)  k cene za spracovanie kalov z ČOV a septikov sa v prípade objednanej dopravy pripočítajú aj 
  príslušné dopravné náklady a pracovný výkon fekálneho vozidla podľa platného cenníka
 c)  v prípade vykonania rozboru kalov sa pripočítajú aj náklady na rozbor podľa platného cenníka  
  skúšok kvality odpadových vôd a kalov (str. 19 - 21)
 d)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

10. Cena za kontrolu pripravenosti prác na pripojenie vodovodnej (kanal.) prípojky
 Postup určenia ceny je nasledovný:
 a)  cena výkonu 1 pracovníka 4,305 €/15 min. bez DPH  |  5,166 €/15 min. s DPH
 b)  k cene sa pripočíta doprava podľa platného cenníka
 c)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

11. Cena za overenie odvádzania zrážkových vôd verejnou kanalizáciou na žiadosť  
 objednávateľa (producenta) - bez farebnej skúšky
 Postup určenia ceny je nasledovný:
 a)  cena výkonu 1 pracovníka 4,583 €/15 min. bez DPH  |  5,500 €/15 min. s DPH
 b)  k cene sa pripočíta doprava podľa platného cenníka
 c)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

12. Cena za overenie odvádzania zrážkových vôd verejnou kanalizáciou na žiadosť  
 objednávateľa (producenta) - s farebnou skúškou
 Postup určenia ceny je nasledovný:
 a)  cena služby za 1 overenie odvádzania zrážkových vôd  
  9,674 €/1 overenie bez DPH  |  11,609 €/1 overenie s DPH
 b)  k cene sa pripočíta doprava, výkon špeciálneho vozidla podľa platného cenníka
 c)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

13. Cena za podružné odberné miesto
 Postup určenia ceny je nasledovný:
 a)  cena za podružné odberné miesto 22,113 € bez DPH  |  26,563 € s DPH
 b)  k cene sa pripočíta doprava podľa platného cenníka
 c)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov
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XIII. 

XIV. 

XV. 

Cena za výmenu poškodeného meradla

Cena za vystavenie opisu faktúry

Cena za plánované odstávky vody z verejného vodovodu 
z dôvodu plánovaných opráv, údržby a revízií

 Postup určenia ceny je nasledovný:
 Kalkulačný vzorec:
 1.  Náhrada škody za poškodené meradlo
 2.  Cena priameho materiálu podľa dodacieho listu vrátane prirážok
 3.  Práce súvisiace s výmenou poškodeného meradla
  - výkon prevádzkového montéra  11,820 €/hod. bez DPH |   14,184 €/hod. s DPH
  - výkon pomocného pracovníka  7,670 €/hod. bez DPH |   9,204 €/hod. s DPH
  - výkon prevádzkového montéra  2,955 €/15 min. bez DPH |   3,546 €/15 min. s DPH
  - výkon pomocného pracovníka  1,918 €/15 min. bez DPH |   2,302 €/15 min. s DPH
  Nad rámec jednej hodiny sa uvedená sadzba fakturuje za každú, čo aj začatú štvrťhodinu.
 4.  Dopravné náklady podľa platného cenníka
 5.  Cena za výmenu poškodeného meradla (súčet položiek č. 1. - 4.)
 6.  K fakturovanej cene za výmenu poškodeného meradla sa pripočíta DPH podľa platných 
  predpisov a náhrada škody, ku ktorej sa DPH nepripočíta.

 Postup určenia ceny je nasledovný:
 a)  cena za vystavenie opisu faktúry v rozsahu formátu A4 (1 strana)  
  1,871 €/1 strana bez DPH  |  2,245 €/1 strana s DPH
 b)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

 Postup určenia ceny je nasledovný:
 Kalkulačný vzorec:
 1.  Priame mzdové náklady:
  - výkon prevádzkového montéra  11,820 €/hod. bez DPH |   14,184 €/hod. s DPH
  - výkon pomocného pracovníka  7,670 €/hod. bez DPH |   9,204 €/hod. s DPH
  - výkon prevádzkového montéra  2,955 €/15 min. bez DPH |   3,546 €/15 min. s DPH
  - výkon pomocného pracovníka  1,918 €/15 min. bez DPH |   2,302 €/15 min. s DPH
  Nad rámec jednej hodiny sa uvedená sadzba fakturuje za každú, čo aj začatú štvrťhodinu. 
 2.  Dopravné náklady, výkony špeciálnej dopravy podľa platného cenníka
 3.  Náklady spojené s výkonom špeciálneho vozidla (náhradné zásobovanie vodou)
  - objem v m3 x cena za 1m3 pitnej vody 1,2010 €/m3 bez DPH  |  1,4412 €/m3 s DPH
 4.  Náklady spojené s vypustením nepredanej vody v potrubí z dôvodu opravy
  - objem v m3 x cena za 1 m3 pitnej vody (viď položka č. 3)
 5.  Náklady spojené s preplachom potrubia
  - objem preplachovaného potrubia x cena za 1 m3 pitnej vody (viď položka č. 3) x 3  
  (na preplach sa používa trojnásobok objemu)
  - objem v m3 x cena za 1 m3 odpadovej vody 1,1615 €/m3 bez DPH  |  1,3938 €/m3 s DPH
 6.  Cena plánovaných odstávok vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovaných opráv,  
  údržby a revízií (súčet položiek č. 1. - 5.)
 7.  K fakturovanej cene plánovaných odstávok vody z verejného vodovodu z dôvodu  
  plánovaných opráv, údržby a revízií sa pripočíta DPH podľa platných predpisov.
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

Cena za odplombovanie a zaplombovanie vodomeru 
(umožnený prístup k vodomeru)

Cena za vystavenie upomienky k fakturácii  
za pitnú vodu a odpadovú vodu

Cena vody pri vypúšťaní vody z potrubia PSV

Cena za poskytnutie údajov pre obecné a mestské úrady  
za účelom fakturácie odpadovej vody

Záverečné ustanovenia

 Postup určenia ceny je nasledovný:
 a)  cena za odplombovanie vodomeru  2,955 €/15 min. bez DPH  |  3,546 €/15 min. s DPH
 b) cena za zaplombovanie vodomeru  2,955 €/15 min. bez DPH  |  3,546 €/15 min. s DPH
 c)  k cene sa pripočíta doprava podľa platného cenníka a ostatné náklady súvisiace  
  s realizáciou prác pri odplombovaní vodomeru a pri zaplombovaní vodomeru
 d)  k fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov

 Cena za vystavenie upomienky k fakturácii za pitnú vodu a odpadovú vodu  
 v rozsahu formátu A4 (1 strana) 2,000 €/1 strana bez DPH  |  2,000 €/1 strana s DPH
 Fakturácia nie je predmetom DPH, pretože sa jedná o sankčný poplatok.

 Cena vody pri vypúšťaní vody z potrubia PSV (Pohronský skupinový vodovod) pri investičných  
 akciách pre odberateľov, kde je potrebné odstaviť a úplne vypustiť (do potoka) určitú časť vody z PSV.
 Cena vody je vo výške ceny za 1 m3 pitnej vody 1,2010 €/m3 bez DPH  |  1,4412 €/m3 s DPH.

 Údaje z vodomerov potrebné pre obecné úrady a mestské úrady za účelom fakturácie  
 odpadovej vody v prípadoch, keď si spravujú obecnú kanalizáciu budú poskytované bezplatne.

Základom výpočtu cien je kalkulácia úplných vlastných nákladov vrátane výrobnej réžie,  
správnej réžie a primeraného zisku.  
Cenník výkonov a služieb platný od 10. 9. 2018 nadobúda účinnosť dňa 10. 9. 2018.  
Nadobudnutím účinnosti tohto cenníka strácajú platnosť doteraz platné cenníky a dodatky. 



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36 644 030  |  DIČ: 2022102236  |  IČ DPH: SK2022102236

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  
v Banskej Bystrici, Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S


