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bez DPH s DPH

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody  
verejným vodovodom 1,2119 €/m3 1,4543 €/m3

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody  
verejnou kanalizáciou 1,1615 €/m3 1,3938 €/m3

Cena za distribúciu pitnej vody  
verejným vodovodom 0,6797 €/m3 0,8156 €/m3

p. č. Profesia
Cena v €

1 hod. výkonu 30 min. výkonu
bez DPH s DPH bez DPH s DPH

1 Prevádzkový montér 13,96 16,75 6,98 8,38

2 Pomocný pracovník 8,88 10,65 4,44 5,33

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody, za výrobu a distribúciu 
pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou stanovené úradom 
pre reguláciu sieťových odvetví

I. 

Uvedené ceny sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví (ÚRSO) č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017 rozhodnutím 
ÚRSO č. 0002/2021/V zo dňa 18. 1. 2021, určené pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s., 
Banská Bystrica, platné od 19. 1. 2021.

Výkon zamestnanca oceňovaný hodinovou zúčtovacou sadzbou sa bude fakturovať za prvú začatú hodinu 
hodinovou sadzbou, nad rámec 1 hodiny sa výkon bude fakturovať za každú začatú polhodinu sadzbou za 
30 min. výkonu. 

V prípade, že po dohode zákazníka s príslušným vedúcim prevádzky bude možné mimoriadne poskytnúť pracovné 
výkony v čase víkendu, štátneho sviatku a dňa pracovného pokoja, budú pracovné výkony poskytnuté na základe 
záväznej objednávky a príslušného formulára Dohoda o cene a zúčtovacie sadzby vybraných profesií zvýšené 
o 100%.

Zúčtovacie sadzby vybraných profesiíII. 
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Stavebno-montážne práce

Cenník výkonov dopravy a mechanizmov

III. 

IV. 

3.1 STAVEBNO-MONTÁŽNE PRÁCE 

 3.1.1 Cena stavebno-montážnych prác bude stanovená ako súčet:
   a) spotrebovaného materiálu (podľa priloženého dodacieho listu)
   b) ceny práce podľa zúčtovacích sadzieb vybraných profesií (viď čl. II.)
   c) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
   d) skúšky vodotesnosti zhotovenej prípojky (v prípade využitia - viď bod 9.3)   
   e) subdodávok (v prípade využitia)

 3.1.2 Stavebno-montážne práce väčšieho rozsahu budú oceňované samostatne v rozpočtovom 
   programe. V prípade, ak: 
   a) rozpočtovaná cena nepresiahne 3 300,00 € - s objednávateľom sa spíše „Dohoda o cene“
   b) rozpočtovaná cena bude viac ako 3 300,00 € - s objednávateľom sa spíše „Zmluva o dielo“

   Ostatné stavebno-montážne práce budú oceňované na základe odseku 3.1.1 platného Cenníka  
   výkonov a služieb.

3.2 MONTÁŽNO-SERVISNÉ PRÁCE 

 Cena montážno-servisných prác bude stanovená ako súčet:
 a) spotrebovaného materiálu (podľa priloženého dodacieho listu)
 b) ceny práce podľa zúčtovacích sadzieb vybraných profesií (viď čl. II.)
 c) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
 d) subdodávok (v prípade využitia)

4.1 CENY OSOBNEJ, NÁKLADNEJ (ŠPECIÁLNEJ) DOPRAVY 

4.1.1 Osobná doprava

Typ vozidla Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

Vozidlá kategórie M1 a N1  
(do 3,5 t) km 0,50 0,60

Vozidlá kategórie M1g a N1g 
(terénne do 3,5 t) km 0,58 0,70

Vozidlá so zabudovanou kamerou
km 0,75 0,90

15 min. výkonu 5,42 6,50

Pozn.: Zoznam vozidiel podľa jednotlivých kategórií je uvedený v Prílohe č. 1. 
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Typ vozidla Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

Valník, vyklápač
km 0,83 1,00

15 min. výkonu 3,67 4,40

Kontajnerový nosič
km 1,08 1,30

15 min. výkonu 7,75 9,30

CAS - fekálny voz
km 0,83 1,00

15 min. výkonu 5,67 6,80

Špeciálny čistiaci voz
km 1,17 1,40

15 min. výkonu 9,50 11,40

Autožeriav
km 1,00 1,20

15 min. výkonu 7,00 8,40

Pojazdná dielňa
km 1,33 1,60

15 min. výkonu 3,50 4,20

Typ vozidla Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

Valník, vyklápač
km 1,17 1,40

15 min. výkonu 6,33 7,60

Kontajnerový nosič
km 1,50 1,80

15 min. výkonu 7,83 9,40

CAS - fekálny voz
km 1,33 1,60

15 min. výkonu 8,92 10,70

CAV - pitná voda
km 1,42 1,70

15 min. výkonu 8,25 9,90

Špeciálny čistiaci voz
km 1,58 1,90

15 min. výkonu 17,00 20,40

UDS
km 1,17 1,40

15 min. výkonu 9,42 11,30

Autožeriav
km 1,17 1,40

15 min. výkonu 9,92 11,90

CAK
km 1,00 1,20

15 min. výkonu 9,67 11,60

4.1.2 Nákladná doprava - vozidlá kategórie N2, N2g

4.1.3 Nákladná doprava - vozidlá kategórie N3, N3g

Pozn.: Zoznam vozidiel podľa jednotlivých kategórií je uvedený v Prílohe č. 1. 

Pozn.: Zoznam vozidiel podľa jednotlivých kategórií je uvedený v Prílohe č. 1. 
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Typ kopacieho mechanizmu Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

JCB 2CX,  JCB 3CX,  JCB 4CX 1 Mth výkonu 32,00 38,40

Minirýpadlo JCB 1 Mth výkonu 20,00 24,00

Pracovný stroj Locust, UNC, Bobcat 1 Mth výkonu 21,17 25,40

Typ ostatnej mechanizácie Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

JCB agregát Hydropower 15 min. výkonu 2,25 2,70

Kompresor 15 min. výkonu 4,33 5,20

Malotraktor 15 min. výkonu 3,67 4,40

Vysokozdvižný vozík 15 min. výkonu 3,50 4,20

Typ traktora Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

Traktor 1 Mth výkonu 21,25 25,50

4.2.2 Traktory - kategória TaR

4.2.3 Ostatná mechanizácia

Pozn.: Zoznam ostatnej mechanizácie podľa jednotlivých kategórií je uvedený v Prílohe č. 2.

4.2 CENY MECHANIZAČNÝCH PROSTRIEDKOV, OSTATNEJ MECHANIZÁCIE,  
 MALEJ MECHANIZÁCIE A PRÍVESOV 

4.2.1 Kopacie mechanizmy
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Typ malej mechanizácie Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

Čerpadlo                                         15 min. výkonu 4,50 5,40

Dusadlo                                            15 min. výkonu 2,00 2,40

Elektrocentrála                                 15 min. výkonu 2,67 3,20

Kosačka, Krovinorez                    15 min. výkonu 1,67 2,00

Píla                                                   15 min. výkonu 4,17 5,00

Podtunelovač                                  1 bm 34,83 41,80

Prenosné kamerové zariadenie                        15 min. výkonu 9,00 10,80

Rezač asfaltu                                 15 min. výkonu 15,00 18,00

Rozmrazovač potrubí                                  15 min. výkonu 4,08 4,90

4.2.4 Malá mechanizácia

Pozn.: Zoznam ostatnej mechanizácie podľa jednotlivých kategórií je uvedený v Prílohe č. 2.

Typ prívesu Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

Príves O1 1 deň 10,00 12,00

Príves O2 1 deň 14,00 16,80

Príves O3 1 deň 18,00 21,60

Príves O4 1 deň 22,00 26,40

Príves CPV - pitná voda 1 deň 32,00 38,40

4.2.5 Prívesy

Pozn.: Pri prívese CPV sa k cene pripočítava aj cena za vodu v cisterne.

V cenách výkonov dopravy a mechanizmov je zahrnutá i cena práce vodiča, resp. obsluhy mechanizmu, pracovného 
stroja či ostatnej mechanizácie. V prípade potreby ďalšieho zamestnanca pri výkone dopravy alebo mechanizmu 
sa použije hodinová zúčtovacia sadzba podľa profesií (v čl. II.).

Sadzba na 1 km sa uplatní za každý začatý km ubehnutý s nákladom i bez nákladu od výjazdu vozidla zo stanovišťa 
až do jeho návratu na toto stanovište z miesta podľa formulára „Dohoda o cene“.

Pri vozidlách a mechanizmoch, ktorých merná jednotka je 15 min. výkonu sa každá začatá minúta novej štvrťhodiny 
fakturuje ako celá štvrťhodina. 

Pri mechanizmoch, ktorých merná jednotka je 1 Mth výkonu, sa bude fakturovať za skutočne zrealizované výkony.

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 výkony poskytnuté na základe 
záväznej objednávky a príslušného formulára „Dohoda o cene“ a zúčtovacie sadzby výkonov a mechanizmov 
zvýšené o 100 %.
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Výkony a služby súvisiace so zásobovaním pitnou vodou 
verejným vodovodom a s odkanalizovaním  
odpadovej vody verejnou kanalizáciou

V. 

5.1 Prerušenie a obnovenie dodávky vody za neuhradené pohľadávky 
 Cena bude stanovená ako súčet:
 a) ceny za prerušenie dodávky vody   30,42 € (bez DPH)  36,50 € (s DPH)
 b) ceny za obnovenie dodávky vody    30,42 € (bez DPH)  36,50 € (s DPH)
 c) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
 d) ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou prác pri prerušení a obnovení odberu vody

5.2 Prerušenie a obnovenie dodávky vody na žiadosť odberateľa  
 Cena bude stanovená ako súčet:
 a) ceny za prerušenie dodávky vody   22,63 € (bez DPH)  27,15 € (s DPH)
 b) ceny za obnovenie dodávky vody    22,63 € (bez DPH)  27,15 € (s DPH)
 c) spotrebovaného materiálu (podľa priloženého dodacieho listu)
 d) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
 e) ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou prác pri prerušení a obnovení odberu vody

5.3 Zabezpečenie preskúšania meradla na dodávanú pitnú vodu
 Cena bude stanovená ako súčet:
 a) ceny za demontáž a montáž podľa zúčtovacích sadzieb vybraných profesií (viď čl. II.)
 b) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
 c) ceny za úradné preskúšanie meradla vyúčtované dodávateľom

5.4 Výmena poškodeného meradla
 Cena bude stanovená ako súčet:
 a) náhrady za poškodené meradlo 
 b) spotrebovaného materiálu pri výmene meradla (podľa priloženého dodacieho listu)
 c) ceny za demontáž a montáž podľa zúčtovacích sadzieb vybraných profesií (viď čl. II.)
 d) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
 Pozn.: Fakturácia nie je predmetom DPH, nakoľko sa jedná o vzniknutú škodu spôsobenú odberateľom.

5.5 Vyčerpanie vody z vodomernej šachty
 Cena bude stanovená ako súčet:
 a) ceny za vyčerpanie vody podľa zúčtovacích sadzieb vybraných profesií (viď čl. II.)
 b) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)

5.6 Plánované odstávky vody z verejného vodovodu z dôvodu plán. opráv, údržby a revízií
 Cena bude stanovená ako súčet:
 a) ceny za plánované odstávky podľa zúčtovacích sadzieb vybraných profesií (viď čl. II.)
 b) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
 c) pracovných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
 d) náhradného zásobovania pitnou vodou (objem x cena za 1 m3  pitnej vody - viď čl. I.)
 e) vypustenia nepredanej vody v potrubí z dôvodu opravy (objem x cena za 1 m3 pitnej vody - viď čl. I.)
 f) preplachu potrubia 
  - objem preplachovaného potrubia x cena za 1 m3 pitnej vody (viď čl. I.) x 3  
  (na preplach sa používa trojnásobok objemu) 
  - objem v m3 x cena za 1 m3 odpadovej vody (viď čl. I.)
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5.7 Odplombovanie a zaplombovanie vodomeru (umožnený prístup k vodomeru) 
 Cena bude stanovená ako súčet:
 a) ceny za odplombovanie vodomeru podľa zúčtovacích sadzieb vybraných profesií (viď čl. II.)
 b) ceny za zaplombovanie vodomeru podľa zúčtovacích sadzieb vybraných profesií (viď čl. II.)
 c) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
 d) ostatných nákladov súvisiace s realizáciou prác pri odplombovaní a zaplombovaní vodomeru

5.8 Kontrola pripravenosti prác na pripojenie vodovodnej (kanalizačnej) prípojky 
 Cena bude stanovená ako súčet:
 a) ceny za kontrolu pripravenosti prác   20,83 € (bez DPH)  25,00 € (s DPH)
 b) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)

5.9 Overenie odvádzania zrážkových vôd verejnou kanalizáciou  
 na žiadosť objednávateľa (producenta) 

 5.9.1 Overenie odvádzania zrážkových vôd - bez farebnej skúšky
   Cena bude stanovená ako súčet:
   a) ceny za overenie odvádzania zrážkových vôd   21,25 € (bez DPH)   25,50 € (s DPH)
   b) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)

 5.9.2 Overenie odvádzania zrážkových vôd - s farebnou skúškou
   Cena bude stanovená ako súčet:
   a) ceny za overenie odvádzania zrážkových vôd  30,00 € (bez DPH)  36,00 € (s DPH)
   b) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
   c) pracovných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)

5.10  Cena pri zistení neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu a/alebo 
  neoprávneného vypustenia odpadových vôd do verejnej kanalizácie
  Cena bude stanovená ako súčet:
  a) ceny práce pri zistení neopr. odberu podľa zúčtovacích sadzieb vybraných profesií (viď čl. II.)
  b) spotrebovaného materiálu (podľa priloženého dodacieho listu)
  c) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
  d) pracovných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
  Pozn.: Fakturácia nie je predmetom DPH, pretože kalkulácia je naša vzniknutá škoda.

5.11  Vypúšťanie vody z potrubí skupinových vodovodov
  Cena bude stanovená ako súčet:
  a) ceny práce pri vypúšťaní vody podľa zúčtovacích sadzieb vybraných profesií (viď čl. II.)
  b) ceny vody vo výške ceny za 1 m3 pitnej vody (viď čl. I.)
  c) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
	 	 Pozn.: Vypúšťanie vody z potrubí skupinových vodovodov pri investičných akciách pre odberateľov,  
  kde je potrebné odstaviť a úplne vypustiť (mimo verejnej kanalizácie) určitú časť vody zo skupinových 
  vodovodov.
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Čistenie odpadových vôd a spracovanie kalovVI. 

6.1 Čistenie odpadových vôd z domácností a objektov občianskej a technickej 
 vybavenosti (úrady, školy, kultúrne a obchodné zariadenia a pod.):

 6.1.1 Bez vykonávania rozborov kvality odpadových vôd
   Cena bude stanovená ako súčet:
   a) ceny za čistenie odpadových vôd 2,00 €/m3 (bez DPH)         2,40 €/m3 (s DPH)
   b) dopravných a pracovných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
   Pozn.: Vždy sa posudzuje producent odpadových vôd a nie objednávateľ služby, resp. dopravca.

 6.1.2 S vykonaním rozborov kvality odpadových vôd
   Cena bude stanovená ako súčet:
   a) ceny za čistenie odpadových vôd  2,00 €/m3 (bez DPH)  2,40 €/m3 (s DPH)
   b) prirážky za zvýšené znečistenie odpadovej vody
	 	 	 Pozn.: Na základe skutočnej koncentračnej hodnoty CHSK v analyzovanej vzorke odpadovej vody sa 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 (viď „písm. a“). V prípade 
   nižšej koncentračnej hodnoty CHSK v analyzovanej vzorke odpadovej vody sa za základ považuje 
   hodnota 8000 mg/l CHSK („CHSK“ - chemická spotreba kyslíka).

   c) dopravných a pracovných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
   d) nákladov za rozbor podľa cenníka skúšok kvality odpadových vôd a kalov (viď bod 10.2).
	 	 	 Pozn.: O potrebe vykonania rozboru odpadovej vody rozhodne príslušná prevádzka kanalizácií, ktorá 
   bude odpadovú vodu čistiť. V tomto prípade sa náklady rozboru fakturujú objednávateľovi.

6.2 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 vylúčení prítomnosti prioritných a prioritných nebezpečných 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 (viď čl. I.).

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 dopravné a pracovné výkony podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.).
Pozn.: 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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6.3 Spracovanie kalov z ČOV a septikov

 6.3.1 Bez vykonávania rozborov kvality kalov
   Cena bude stanovená ako súčet:
   a) ceny za spracovanie kalov  11,00 €/m3 (bez DPH)  13,20 €/m3 (s DPH)
   b) dopravných a pracovných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
   Pozn.: Vždy sa posudzuje producent kalov a nie objednávateľ služby, resp. dopravca.  
   Platí pre kal so sušinou cca 3%.

 6.3.2 S vykonaním rozborov kvality kalov
   Cena bude stanovená ako súčet:
   a) ceny za spracovanie kalov   (CL (mg/l) x 0,35/1000) €/m3 (bez DPH) 

Pozn.: 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 0,35 €/kg.

   b) dopravných a pracovných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
   c) nákladov za rozbor podľa cenníka skúšok kvality odpadových vôd a kalov (viď bod 10.2)

Pozn.: O potrebe vykonania rozboru kalov rozhodne príslušná prevádzka kanalizácií, ktorá bude kaly 
spracovávať. V tomto prípade sa náklady rozboru fakturujú objednávateľovi.

7.1 Vyhľadávanie skrytých únikov vody na vodovodnom potrubí
 1) Korelačná metóda   65,83 €/1 hod. (bez DPH)  79,00 €/1 hod. (s DPH)      
 2) Elektroakustická metóda 50,00 €/1 hod. (bez DPH)  60,00 €/1 hod. (s DPH)  

7.2 Vytyčovanie vodovodného a kanalizačného potrubia a armatúr
 Vytyčovanie trasy    41,67 €/1 hod. (bez DPH)  50,00 €/1 hod. (s DPH)  

7.3 Vyhľadávanie poklopov a zákopových súprav
 Vyhľadávanie poklopov a zákopových súprav 41,67 €/1 hod. (bez DPH)  50,00 €/1 hod. (s DPH)  

7.4 Prieskum technického stavu kanalizačného potrubia TV kamerou (kamerový systém)
 1) Kamerový systém RCA M2 (kamerový systém zabudovaný)
  71,67 €/1 hod. (bez DPH)  86,00 €/1 hod. (s DPH) 
 2) Kamerový systém ECO STAR (kamerový systém prenosné štúdio)
  79,17 €/1 hod. (bez DPH)  95,00 €/1 hod. (s DPH)
 3) Kamerový systém IPEK
  a) zoom kamera + meranie sklonu potrubia 
   62,50 €/1 hod. (bez DPH) 75,00 €/1hod. (s DPH)
   0,75 €/1 bm (bez DPH)  0,90 €/1 bm (s DPH)
  b) skenovanie 2D, 3D + meranie sklonu potrubia
   65,83 €/1 hod. (bez DPH) 79,00 €/1 hod. (s DPH)
    0,79 €/1 bm (bez DPH)  0,95 €/1 bm (s DPH)
  c) skenovanie 2D, 3D + meranie sklonu potrubia + deformácia potrubia (ovalita)
   70,83 €/1 hod. (bez DPH) 85,00 €/1 hod. (s DPH)
    0,88 €/1 bm (bez DPH)  1,05 €/1 bm (s DPH)

VII. Ceny špeciálnych služieb
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  d) vyhodnotenie merania deformácií 
     20,33 €/1 hod. (bez DPH) 24,40 €/1 hod. (s DPH)
  e) vyhodnotenie TV prieskumu 
     20,33 €/1 hod. (bez DPH) 24,40 €/1 hod. (s DPH)

Pozn.: V prípade zákaziek väčšieho rozsahu alebo iných špecifických podmienok  
sa cena výkonu za kamerový systém IPEK stanovuje individuálne.

7.5 Prieskum techn. stavu kanalizačného potrubia a povrchového odtoku dymovou skúškou
 1) prieskum technického stavu kanalizačného potrubia a povrchového odtoku dymovou skúškou   
  46,67 €/1 hod. (bez DPH) 56,00 €/1 hod. (s DPH)
 2) vyhodnotenie prieskumu dymovou skúškou  
  20,33 €/1 hod. (bez DPH) 24,40 €/1 hod. (s DPH)

K cenám špeciálnych služieb pre zákazníkov (t.j. lokalizácia porúch na vodovodnom potrubí, vytyčovanie potrubí, 
vyhľadávanie poklopov a zákopových súprav, monitorovanie kanalizačného potrubia) sa pripočítajú dopravné 
výkony podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.).

Výkon zamestnanca oceňovaný hodinovou zúčtovacou sadzbou sa bude fakturovať za prvú začatú hodinu hodinovou 
sadzbou, nad rámec 1 hodiny sa výkon bude fakturovať za každú začatú polhodinu 1/2 z hodinovej sadzby.

Ak je spôsobený prestoj odberateľom, fakturuje sa ako keby bola práca vykonávaná.

8.1 Meranie prietokov a kvality odpadových vôd
 Na meranie prietokov, meranie pH a teploty, meranie vodivosti a teploty a meranie koncentrácie kyslíka 
 vo vode sa používajú meracie prístroje:
 1. Prístroj SIGMA 950 AV BUBLER 
 2. Prietokomer ISCO 2150 
 3. Prietokomer Nivus PCM 4 
 4. Prietokomer Fiedler M4016

 Pri meraniach prietokov a kvality odpadových vôd pomocou prístrojov a zariadení rozlišujeme:
 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)

 Cena bude stanovená ako súčet:
 a) ceny za montáž, kalibráciu a naprogramovanie  60,00 €/ks (bez DPH)   72,00 €/ks (s DPH)
 b) ceny za meranie prietokov a kvality odpadových vôd:
  1. základná cena:        15,00 €/1 hod. (bez DPH)   18,00 €/1 hod. (s DPH)      
  2. viacdenná cena:            113,00 €/24 hod. (bez DPH)  135,60 €/24 hod. (s DPH)
 c) ceny za vyhodnotenie merania  20,33 €/1 hod. (bez DPH)   24,40 €/1 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.

Výkon zamestnanca oceňovaný hodinovou zúčtovacou sadzbou sa bude fakturovať za prvú začatú hodinu hodinovou 
sadzbou, nad rámec 1 hodiny sa výkon bude fakturovať za každú začatú polhodinu 1/2 z hodinovej sadzby.

K cenám prístrojov a zariadení na meranie prietokov a kvality OV pre zákazníkov sa pripočítajú dopravné výkony 
podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.).

VIII. Meranie prietokov a kvality odpadových vôd
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IX. Cenník ďalších výkonov a služieb

9.1 Vyjadrovacia činnosť
	 	 9.1.1 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii jednoduchých stavieb
    •  Vyjadrenie a zakreslenie do PD jednoduchých stavieb (stavby RD, rekonštrukcie RD, 
     prístavby k RD, chaty, prípojky sietí, prístrešky, altány, garáže, oplotenia, prístupové cesty, 
     spevnené plochy a iné)  
           41,67 €/vyjadrenie (bez DPH)  50,00 €/vyjadrenie (s DPH)

	 	 9.1.2 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb v rôznych stupňoch spracovania
    •  bytové domy, komerčné objekty, objekty občianskej a technickej vybavenosti, priemyselné 
     objekty, IBV a iné  
           100,00 €/vyjadrenie (bez DPH)  120,00 €/vyjadrenie (s DPH)
    •  Veľké individuálne projekty    
             20,83 €/1 hod. (bez DPH)  25,00 €/1 hod. (s DPH)		

  9.1.3 Vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí so zakreslením do projektovej dokumentácie alebo 
    do snímky z katastrálnej mapy: 20,83 €/vyjadrenie (bez DPH) 25,00 €/vyjadrenie (s DPH)
	 	 	 	 Pozn.: Vyjadrenie k existencii sietí je dokument vydávaný príslušným správcom týchto sietí. Slúži na určenie, 
    či a kde sú existujúce siete v danej lokalite a či je možné sa na ne pripojiť. Dokument nenahrádza Vyjadrenia 
    ktoré sú predmetom bodov 9.1.1 a 9.1.2 Cenníka výkonov a služieb.

  9.1.4 Hydrogeologické vyjadrenie	 	 20,83 €/1 hod. (bez DPH)  25,00 €/1 hod. (s DPH)
	 	 	 	 Za vyhotovenie fotokópie projektovej dokumentácie uhradí zákazník za 1 stranu: 
							 	 	 	 	 1) formátu A4      0,96 € (bez DPH)   1,15 € (s DPH)										
							 	 	 	 	 2) formátu A3      1,88 € (bez DPH)   2,25 € (s DPH) 			
	 	 	 	 Pozn.: Projektová dokumentácia  je zákazníkovi vydaná až po zrealizovaní platby za poskytnutý výkon.

9.2 Poskytnutie mapového podkladu z geografického informačného systému (GIS)
	 	 9.2.1 formát A4 (1 strana)     20,83 € (bez DPH)   25,00 € (s DPH)  

  9.2.2 formát A3 (1 strana)     37,50 € (bez DPH)            45,00 € (s DPH)  
	 	 Pozn.: Poskytovaný podklad sa žiadateľovi vydá až po zrealizovaní platby za poskytnutý výkon.

9.3 Skúška vodotesnosti zhotovenej vodovodnej (kanalizačnej) prípojky  
 s vyhotovením protokolu
  Cena bude stanovená ako súčet:
  a) ceny za skúšku vodotesnosti prípojky 56,67 € (bez DPH)   68,00 € (s DPH)  
  b) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)

9.4 Zriadenie podružného odberného miesta
  Cena bude stanovená ako súčet:
  a) ceny za podružné odberné miesto  29,17 € (bez DPH)   35,00 € (s DPH)  
  b) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)
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9.5 Zváranie polyetylénových rúr
  Cena bude stanovená ako súčet:
  a) ceny za zváranie polyetylénových rúr  13,50 €/1 hod. (bez DPH)    16,20 €/1 hod. (s DPH)  
  b) dopravných výkonov podľa cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (viď čl. IV.)

9.6 Odborná poradenská a konzultačná činnosť
             21,67 € /1 hod. (bez DPH) 26,00 € /1 hod. (s DPH)  

9.7 Vystavenie upomienky k fakturácii za pitnú vodu a odpadovú vodu
  Vystavenie upomienky k fakturácii za pitnú vodu a odpadovú vodu 
             2,50 € (bez DPH) /ks
	  Pozn.: Fakturácia nie je predmetom DPH, pretože sa jedná o sankčný poplatok.

9.8 Vystavenie opisu faktúry
  Vystavenie opisu faktúry v rozsahu formátu A4 (1 strana)   
              2,00 € (bez DPH) /ks    2,40 € (s DPH) /ks

9.9 Zbytočný výjazd v oblasti územnej pôsobnosti StVPS, a. s.
              33,33 € (bez DPH) /ks    40,00 € (s DPH) /ks

9.10 Manipulačný poplatok
              1,25 € (bez DPH)   1,50 € (s DPH)  

9.11 Splátkový kalendár
  Poplatok za vystavenie splátkového kalendára 
              8,33 € (bez DPH)   10,00 € (s DPH)
  Pozn.: Poplatok za administratívu spojenú s uzavretím dohody o úhrade dlžnej sumy formou splátok.

9.12 Poskytnutie údajov pre mestá, obce a iné subjekty na účely fakturácie stočného
  Údaje StVPS, a. s. o fakturácii vodného, využívané na účely fakturácie stočného  
  (prijímateľ služby prevádzkuje predmetnú kanalizačnú infraštruktúru)  
              21,67 € (bez DPH)   26,00 € (s DPH)
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X. Cenník laboratórnych činností

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

MIKROBIOLOGICKÉ SKÚŠKY
1 Escherichia coli KTJ/100 ml 4,68 5,62

2 Termotol. koliformné baktérie KTJ/100 ml 4,21 5,05

3 Koliformné baktérie KTJ/ 100 ml 4,68 5,62

4 Enterokoky KTJ/100 ml 4,68 5,62

5 Clostridium perfringens KTJ/100 ml 4,68 5,62

6 Kultivovateľné mikroorganizmy 22°C KTJ/1 ml 4,21 5,05

7 Kultivovateľné mikroorganizmy 36°C KTJ/1 ml 4,21 5,05

Spolu 31,35 37,63

BIOLOGICKÉ SKÚŠKY
8 Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/1 ml 3,03 3,64

9 Mikromycéty jedince/1 ml 3,03 3,64

10 Železité a mangán. baktérie jedince/1 ml 3,03 3,64

11 Živé organizmy jedince/1 ml 3,03 3,64

12 Mŕtve organizmy jedince/1 ml 3,03 3,64

13 Bezfarebné bičíkovce jedince/1 ml 3,03 3,64

14 Abiosestón % pokrytia 3,03 3,64

15 Riasy jedince/1 ml 12,00 14,40

16 Sinice jedince/1 ml 12,00 14,40

Spolu 45,21 54,28

10.1 Cenník laboratórnych činností pitných vôd          

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ SKÚŠKY
17 Teplota  C 1,74 2,09

18 Farba mg /l 1,74 2,09

19 Zákal ZF 1,74 2,09

20 Pach  1,67 2,00

21 Reakcia vody  3,39 4,07

22 Vodivosť mS/m 3,39 4,07

23 Voľný chlór mg/l 1,74 2,09

24 Viazaný chlór mg/l 1,74 2,09

25 Chlórdioxid mg/l 4,49 5,39

26 Chloritany sety mg/l 4,08 4,90

27 Kyslík rozpustený mg/l 3,03 3,64
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P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

28 Nasýtenie vody kyslíkom % nasýtenia 2,11 2,53

29 Absorbancia 254 mm,1cm  3,39 4,07

30 Chemická spotreba O2 Mn mg/l 4,49 5,39

31 Vápnik a horčík (titračne) mmol/l 3,85 4,62

32 Vápnik  mg/l 1,74 2,09

33 Horčík mg/l 1,74 2,09

34 Celkové rozpustené látky mg/l 5,04 6,05

35 Celkové rozpustené látky žíhané mg/l 2,56 3,07

36 Amónne ióny mg/l 4,49 5,39

37 Amónne ióny sety mg/l 4,49 5,39

38 Fluoridy mg/l 12,00 14,40

39 Chloridy IC mg/l 12,00 14,40

40 Chloridy (titračne) mg/l 2,75 3,30

41 Dusitany mg/l 4,68 5,62

42 Dusičnany mg/l 4,68 5,62

43 Dusičnany sety mg/l 4,49 5,39

44 Sírany mg/l 4,25 5,10

45 Fosforečnany mg/l 4,49 5,39

46 KNK do pH = 8,3 mmol/l 1,74 2,09

47 KNK do pH = 4,5 mmol/l 1,74 2,09

48 ZNK do pH 8.3 mmol/l 1,74 2,09

49 Heyer. skúška - agresívny CO2 mg/l 2,94 3,53

50 Bromičnany mg/l 12,00 14,40

51 Bromidy mg/l 12,00 14,40

52 Chloritany mg/l 12,00 14,40

53 Chlorečnany mg/l 12,00 14,40

54 TOC-celkovy org. uhlík mg/l 20,16 24,19

55 Chuť  1,67 2,00

56 Kyanidy ľahko uvoľniteľné/toxické, sety mg/l 6,50 7,80

RÁDIOCHEMICKÉ SKÚŠKY

57 Celková obj. aktivita alfa Bq/l 19,17 23,00

58 Celková obj. aktivita beta Bq/l 19,17 23,00

59 Objemová aktivita Rn 222 Bq/l 19,17 23,00

Spolu 57,51 69,00
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P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

ANORGANICKÁ STOPOVÁ ANALÝZA
60 Ortut' mg/l 7,17 8,60
61 Med' mg/l 7,17 8,60
62 Kadmium mg/l 7,17 8,60
63 Zinok mg/l 5,75 6,90
64 Olovo mg/l 7,17 8,60
65 Arzén mg/l 7,17 8,60
66 Chróm mg/l 7,17 8,60
67 Nikel mg/l 7,17 8,60
68 Striebro mg/l 7,17 8,60
69 Antimón mg/l 7,17 8,60
70 Selén mg/l 7,17 8,60
71 Sodík mg/l 5,75 6,90
72 Draslík mg/l 5,75 6,90
73 Mangán AAS mg/l 7,17 8,60
74 Mangán sety mg/l 4,08 4,90
75 Hliník AAS mg/l 7,17 8,60
76 Hliník sety mg/l 4,08 4,90
77 Železo mg/l 4,08 4,90
78 Bór mg/l 7,17 8,60

Spolu 122,70 147,20

Prchavé aromatické uhľovodíky
88 Benzén µg/l 8,83 10,60
89 Monochlórbenzén µg/l 8,83 10,60
90 Toluén µg/l 8,83 10,60
91 Xylén µg/l 8,83 10,60
92 Styrén µg/l 8,83 10,60
93 Dichlórbenzén µg/l 8,83 10,60

Spolu 52,98 63,60

ORGANICKÁ STOPOVÁ ANALÝZA - Prchavé chlorované uhľovodíky
79 1,2 dichlóretán µg/l 8,83 10,60
80 Tetrachlórmetán µg/l 8,83 10,60
81 Tetrachlóretén µg/l 8,83 10,60
82 Trichlóretén µg/l 8,83 10,60
83 Chloroform µg/l 8,83 10,60
84 Brómdichlórmetán µg/l 8,83 10,60
85 Chlórdibrommetán µg/l 8,83 10,60
86 Bromoform µg/l 8,83 10,60

Spolu 70,64 84,80

87 Akrylamid 50,00 60,00
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P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

Polycyklické aromatické uhľovodíky
94 Fluorantén ng/l 10,17 12,20

95 Benzo/a/pyrén ng/l 10,17 12,20

96 Benzo/b/fluorantén µg/l 10,17 12,20

97 Benzo/k/luorantén µg/l 10,17 12,20

98 Benzo/g,h,i/perylén µg/l 10,17 12,20

99 Indeno/1,2,3 -c,d/pyrén µg/l 10,17 12,20

Spolu 61,02 73,20

SÚVISIACE PRÁCE
100 Odber vzorky vody minimálny ks 3,33 4,00

101 Odber vzorky vody úplný ks 6,67 8,00

102 Vyhotovenie protokolu ks 3,33 4,00

CHLOROVANÉ FENOLY
103 2,4-dichlórfenol µg/l 10,50 12,60

104 2,4,6-trichlórfenol µg/l 10,50 12,60

Spolu 21,00 25,20

HALOOCTOVÉ KYSELINY- HAAs
105 Kyselina brómoctová µg/l 11,42 13,70

106 Kyselina dibrómoctová µg/l 11,42 13,70

107 Kyselina chlóroctová µg/l 11,42 13,70

108 Kyselina dichlóroctová µg/l 11,42 13,70

109 Kyselina trichlóroctová µg/l 11,42 13,70

Spolu 57,10 68,50

TRIAZÍNOVÉ PESTICÍDY
110 Atrazín µg/l 7,67 9,20

111 Alachlor µg/l 7,67 9,20

112 Metazachlór µg/l 7,67 9,20

113 Trifluralín µg/l 7,67 9,20

114 Paration µg/l 7,67 9,20

115 Prometryn µg/l 7,67 9,20

116 Simazín µg/l 7,67 9,20

117 Terbutylazín µg/l 7,67 9,20

118 Chlórpyriphos µg/l 7,67 9,20

119 Pendimenthalin µg/l 7,67 9,20

120 Acetochlor µg/l 7,67 9,20

121 Metolachlor µg/l 7,67 9,20

Spolu 92,04 110,40
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P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

1 Odber vzorky ks 8,25 9,90

2 Teplota  C 1,74 2,09

3 Zákal ZF 1,74 2,09

4 Kvalifikovaná bodová 2-hod. vzorka ks 16,41 19,69

5 Zlievaná 8-hodinová vzorka ks 24,56 29,47

6 Zlievaná 24-hodinová vzorka ks 49,04 58,85

7 pH  3,85 4,62

8 Vodivosť mS/cm 3,85 4,62

9 CHSK ( Cr ) mg/l 6,33 7,60

10 CHSK ( Mn ) mg/l 6,79 8,15

11 BSK 5 s ATM mg/l 8,33 10,00

12 KNK 4.5 mmol/l 4,13 4,96

13 ZNK 8.3 mmol/l 4,13 4,96

14 Nerozpustené látky pri 105°C mg/l 5,69 6,83

15 Nerozpustené látky, pri 550°C mg/l 5,69 6,83

16 Nerozpustené látky, strata žíhaním mg/l 1,10 1,32

17 Rozpustené látky pri 105°C mg/l 5,69 6,83

18 Rozpustené látky,  pri 550°C mg/l 5,69 6,83

19 Rozpustené látky, strata žíhaním mg/l 1,10 1,32

20 Celkové látky pri 105°C  (+1) mg/l 1,00/5,69 1,20/6,83

21 Celkové látky, pri 550°C  (+1) mg/l 1,00/5,69 1,20/6,83

22 Celkové látky, strata žíhaním  (+1) mg/l 1,00/5,69 1,20/6,83

23 Dusík - amoniakálny mg/l 7,24 8,69

24 Dusík - dusitanový mg/l 7,24 8,69

25 Dusík - dusičnanový mg/l 7,24 8,69

26 Dusík - organický (+2) mg/l 1,00/13,94 1,20/16,73

27 Dusík - celkový (+3) mg/l 13,94 16,73

28 Dusičnany - sety mg/l 4,49 5,39

29 Fosfor - fosforečnanový mg/l 7,24 8,69

30 Fosfor - celkový mg/l 11,00 13,20

31 Fosforečnany -sety mg/l 4,49 5,39

32 Chloridy mg/l 6,41 7,69

33 Sírany mg/l 6,41 7,69

34 Povrchovo aktívne látky - tenzidy mg/l 12,65 15,18

10.2 Cenník laboratórnych činností odpadových vôd a kalov     
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P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

35 Extrahovateľné látky mg/l 29,06 34,87

36 Nepolárne extrahovateľné látky mg/l 31,54 37,85

37 Usaditeľné látky po 30 min. ml/l 1,67 2,00

38 Sušina akt. kalu pri 105°C (%) % 5,33 6,40

39 Sušina akt. kalu pri 105°C mg/kg 5,86 7,03

40 Strata žíhaním akt. kalu % 1,10 1,32

41 Vodný výluh  2,56 3,07

42 Mikrovlnný rozklad  6,51 7,81

43 Arzén mg/l 8,06 9,67

44 Antimón mg/l 8,06 9,67

45 Hliník mg/l 8,06 9,67

46 Kadmium mg/l 8,06 9,67

47 Chróm/Chróm6+ mg/l 8,06 9,67

48 Meď mg/l 8,06 9,67

49 Nikel mg/l 8,06 9,67

50 Olovo mg/l 8,06 9,67

51 Ortuť mg/l 8,06 9,67

52 Selén mg/l 8,06 9,67

53 Striebro mg/l 8,06 9,67

54 Zinok mg/l 6,33 7,60

55 Draslík mg/l 6,33 7,60

56 Sodík mg/l 6,33 7,60

57 Vápnik mg/kg 5,00 6,00

58 Vápnik (titračne) mg/l 1,74 2,09

59 Vápnik a horčík (titračne) mg/l 3,85 4,62

60 Horčík mg/kg 5,00 6,00

61 Fosfor mg/kg 5,31 6,37

62 Dusík mg/kg 14,03 16,84

63 Železo mg/l 6,41 7,69

64 Arzén mg/kg 8,33 10,00

65 Kadmium mg/kg 8,33 10,00

66 Chróm mg/kg 9,16 10,99

67 Meď mg/kg 8,33 10,00

68 Nikel mg/kg 8,33 10,00
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P. č. Názov položky Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

69 Olovo mg/kg 8,33 10,00

70 Ortuť mg/kg 8,67 10,40

71 Zinok mg/kg 6,50 7,80

72 Draslík mg/kg 7,15 8,58

73 Mangán mg/l 8,06 9,67

74 BSK 5 bez ATM mg/l 8,33 10,00

75 Kalový index ml/g 6,33 7,60

76 BSK5 bez CHSK mg/l 12,33 14,80

77 NEL bez EL mg/l 51,75 62,10

78 Mastné kyseliny mmol/l 6,00 7,20

79 *AOX mg/l 47,83 57,40

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

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

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

83 *Sulfidy mg/l 6,60 7,92

84 *Patogénne zárodky  7,50 9,00

85 *Rod Salmonella  8,25 9,90

86 *Ekotoxicita % účinku 364,00 436,80

87 *Cín mg/l 8,00 9,60

88 *Bárium mg/l 7,98 9,58

89 *Molybdén mg/l 7,98 9,58

90 *Selén mg/l 8,06 9,67

91 *Kobalt mg/l 7,98 9,58

92 *Kyanidy celkové mg/l 12,00 14,40

93  Kyanidy ľahko uvoľniteľ./toxické, sety mg/l 7,15 8,58

94 Mikroskopické hodnot. aktivovan. kalu ks 120,00 144,00

95 Fenoly mg/l 4,08 4,90

96 Fluoridy mg/l 12,00 14,40

97 Voľný chlór mg/l 1,58 1,90

98 Vyhotovenie protokolu ks 3,33 4,00

(+1)  nižšia cena je fakturovaná ak zákazník požaduje v rozbore súvisiace stanovenia 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

*skúšky vykonávané v subdodávke
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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 4,25 5,10

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

4 Črevné Enterokoky KTJ/100 ml 4,25 5,10

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

8 Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C KTJ/ml 3,83 4,60

Spolu 88,58 106,30

BIOLOGICKÉ SKÚŠKY

8 Producenty jedince/ml 6,00 7,20

9 Komzumenty jedince/ml 6,00 7,20

Spolu 12,00 14,40

Typ vozidla Merná jednotka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)

Vozidlá kategórie M1 a N1  
(do 3,5 t) km 0,50 0,60

Vozidlá kategórie M1g a N1g  
(terénne do 3,5 t) km 0,58 0,70

*skúšky vykonávané v subdodávke
**MPN - metóda najpravdepodobnejšieho počtu

10.3 Cenník laboratórnych činností bazénových vôd

10.4 Cenník dopravy pri odbere vzoriek

Pozn.: Zoznam vozidiel podľa jednotlivých kategórií je uvedený v Prílohe č. 1. 
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XI. Ceny v zariadení Penzión Vodár**

Kategória Dĺžka pobytu 15. 12. - 14. 03. 15. 03. - 14. 12.

Dvojlôžková izba s balkónom

1 - 3 dni 44 €/noc 28 €/noc

4 - 6 dní 40 €/noc 24 €/noc

7 a viac dní 38 €/noc 22 €/noc

Dvojlôžková izba s prístelkou

1 - 3 dni 44 € + 8 €/noc 28 € + 8 €/noc

4 - 6 dní 40 € + 8 €/noc 24 € + 8 €/noc

7 a viac dní 38 € + 8 €/noc 22 € + 8 €/noc

Rodinná izba s balkónom

1 - 3 dni 88 €/noc 59 €/noc

4 - 6 dní 82 €/noc 55 €/noc

7 a viac dní 80 €/noc 50 €/noc

Apartmán 1

1 - 3 dni 88 €/noc 59 €/noc

4 - 6 dní 82 €/noc 55 €/noc

7 a viac dní 80 €/noc 50 €/noc

Apartmán 2

1 - 3 dni 88 €/noc 59 €/noc

4 - 6 dní 82 €/noc 55 €/noc

7 a viac dní 80 €/noc 50 €/noc

Apartmán 3

1 - 3 dni 130 €/noc 100 €/noc

4 - 6 dní 120 €/noc 95 €/noc

7 a viac dní 99 €/noc 89 €/noc

11.1 Ubytovanie

Deti do 4 rokov - ubytovanie zdarma, avšak bez nároku na lôžko.
Cenu prístelky je potrebné započítať k cene jednotlivých izieb - č. 201, 202 a 206.
V cene za ubytovanie nie je zahrnutý rekreačný poplatok vo výške 1,00 €, ako aj stravovanie.

11.2 Stravovanie

11.3 Relax

Raňajky - švédsky stôl    |    Polpenzia - raňajky a večera servírované, pri večeri možnosť výberu z 2 jedál
Plná penzia - ponúkame pri organizovaných skupinách    |    Deti do 8 rokov - 50% zľava za stravovanie
Uvedené ceny za ubytovanie, stravovanie a relax sú vrátane DPH podľa platných predpisov.

Kategória Raňajky Polpenzia Plná penzia

Dospelá osoba 5 € 12 € 18 €

Dieťa (do 8 rokov) 2,50 € 6 € 9 €

Fínska sauna Vírivá vaňa

12 €/ hod. 
(bez rozdielu počtu osôb; max. počet osôb 4)

2,50 € /  1/2 hod.  
(cena je uvedená na osobu; max. počet osôb 5)
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Príloha č. 1:  Vozidlá osobnej, nákladnej (špeciálnej) dopravy

Kategória Názov vozidla

Osobná doprava - vozidlá kategórie M1 a N1 Citroen C4, Citroen Berlingo, Citroen Jumper, 
Citroen Picasso, Dacia Dokker, Dacia Duster, 
Dacia Sandero, Fiat Ducato,Honda CR-V, 
Lada Niva, Mercedenz Benz Citan, Microcar, 
Multicar M 25, Opel Astra, Opel Combo, 
Opel Corsa, Opel Corsa C VAN, Opel Insignia,  
Opel Meriva, Opel Mokka, Opel Movano,   
Opel Vivaro, Peugeot (107,108,206,208,307), 
Peugeot 2008, Peugeot 308, Peugeot 3008, 
Peugeot Bipper, Peugeot Bipper (s chladiarenským 
zariadením), Peugeot Boxer, Peugeot Boxer 
Minibus, Peugeot Boxer valník, Peugeot Expert, 
Peugeot Partner, Peugeot Rifter, Peugeot Tepee,
Renault Master, Renault Trafic, Seat Inca,
Volkswagen Passat, Volkswagen Transporter

Osobná doprava – vozidlá kategórie M1g a N1g Mitsubishi L 200, Nissan Double Cab, 
Nissan Navara, Nissan King Cab, Nissan Pickup,  
Opel Campo, Ssangyong Actyon, Suzuki SX4, 
Suzuki Vitara, Toyota HILUX

Osobná doprava - vozidlá  
so zabudovanou kamerou

Mercedes Benz Sprinter (KS IPEK), VW LT 35

Nákladná doprava - vozidlá kategórie N2, N2g 
(valník, vyklápač)

Avia, Iveco Daily 70C18, Renault Mascott,  
V3S valník, MAN TGL

Nákladná doprava - vozidlá kategórie N2, N2g 
(kontajnerový nosič)

Renault Midlum

Nákladná doprava - vozidlá kategórie N2, N2g  
(CAS - fekálny voz)

PV3S CAS

Nákladná doprava - vozidlá kategórie N2, N2g 
(špeciálny čistiaci voz)

Mercedes Benz Vario, Mercedes Benz Viano

Nákladná doprava - vozidlá kategórie N2, N2g 
(autožeriav)

PV3S Žeriav

Prílohy



Cenník výkonov a služieb platný od 1. 1. 202126

Nákladná doprava - vozidlá kategórie N2, N2g 
(pojazdná dielňa)

Iveco Eurocargo (pojazdná dielňa), PV3S PD

Nákladná doprava - vozidlá kategórie N3, N3g 
(valník, vyklápač)

Iveco AD 190 T/W (trojstranný vyklápač),
Iveco Trakker - hydraulická ruka,
Liaz (L-150,L-151, vyklápač), Renault Midlum,
T-815 Hr. (hydraulická ruka), T-815 vyklápač

Nákladná doprava - vozidlá kategórie N3, N3g 
(kontajnerový nosič)

Iveco Cargo (kontajner), Iveco Eurocargo (kontajner),  
Iveco Eurocargo ML190EL25 - hákový nakladač,
Iveco Eurocargo ML190EL25 - CAV,
Iveco Eurocargo ML190EL25 - CAS, 
Iveco Trakker - hákový nakladač, PV MAN TGA, 
T-815 kontajner, Renault D, Renault Midlum

Nákladná doprava - vozidlá kategórie N3, N3g  
(CAS - fekálny voz)

Iveco Trakker - fekálna sacia nadstavba,  
Mercedes Benz Arocs , Tatra - 148 CAS 10,  
T-815 CAS, MAN TGS

Nákladná doprava - vozidlá kategórie N3, N3g  
(CAV - pitná voda)

Iveco Eurocargo ML190EL25-CAV, T-815 CAV, 
Tatra T-158 Phoenix, MAN TGS

Nákladná doprava - vozidlá kategórie N3, N3g 
(špeciálny čistiaci voz)

Mercedes Benz Actross Hellmers,  
Renault Kerax Aquatech, MAN TGS

Nákladná doprava - vozidlá kategórie N3, N3g 
(UDS)

Renault Kerax – UDS 214, T - 815 UDS 110, 114, 
Tatra T-158 Phoenix

Nákladná doprava - vozidlá kategórie N3, N3g 
(autožeriav)

T - 815 ČKD (žeriav)

Nákladná doprava - vozidlá kategórie N3, N3g 
(CAK)

LIAZ CAK 8, MAN TGM



Cenník výkonov a služieb platný od 1. 1. 2021 27

Príloha č. 2:  Mechanizačné prostriedky, ostatná mechanizácia,  
    malá mechanizácia a prívesy

Kategória Názov mechanizácie

Ostatná mechanizácia - malotraktor Malotraktor T4K14, Malotraktor UNI MT8, 
Toolcat, Trávny traktor

Ostatná mechanizácia - dusadlo Dusadlo, Dusák Wacker, Enar PC 80, H4T, 
Vibračný plech

Malá  mechanizácia - píla Píla, Rezač potrubia,  
STIHL rozbrusovačky

Malá  mechanizácia - podtunelovač Podtunelovač 130,  
Podtunelovač Grundomat

Malá  mechanizácia - rozmrazovač potrubí Vyvíjač pary,  
Zvárací agregát
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