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Cenník výkonov a služieb  

platný od 07. 03. 2023 

 

 

1. 
VÝKONY A SLUŽBY SÚVISIACE SO ZÁSOBOVANÍM PITNOU VODOU VEREJNÝM VODOVODOM (VV) A VÝKONY 
A SLUŽBY SÚVISIACE S ODKANALIZOVANÍM VEREJNOU KANALIZÁCIOU (VK) 

1.1 Preberanie verejného vodovodu/kanalizácie a ich zariadení 
Merná 

jednotka 
Cena bez 

DPH 
Cena s 

DPH 

1.1.1 
Preberanie verejného vodovodu a jeho zariadení, odborný dozor a iné podobné 
úkony 

hod./osoba 34,00 € 40,80 € 

 *meracie prístroje a doprava budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov, min. sadzba 1 hod. 

1.2 Vytyčovanie, vyhľadávanie, zameranie a zakreslenie    

1.2.1 Vytyčovanie podzemného vedenia a iné podobné výkony * hod./osoba 40,00 € 48,00 € 

1.2.2 Zakreslenie sietí do projektovej dokumentácie v elektronickej podobe * hod./osoba 60,00 € 72,00 € 

 *meracie prístroje a doprava budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov 

1.3 Poplatok za prerušenie a obnovenie dodávky pitnej vody    

1.3.1 Prerušenie dodávky pitnej vody z dôvodu neplatenia a z iného dôvodu  výkon 78,00 € 93,60 € 

1.3.2 Obnovenie dodávky pitnej vody z dôvodu neplatenia a z iného dôvodu výkon 78,00 € 93,60 € 

1.3.3 Prerušenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa výkon 50,00 € 60,00 € 

1.3.4 Obnovenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa výkon 50,00 €  60,00 € 

1.3.5 Prerušenie odovzdávania odpadových vôd z dôvodu neplatenia a z iného dôvodu výkon 78,00 € 93,60 € 

1.3.6 Obnovenie odovzdávania odpadových vôd z dôvodu neplatenia a z iného dôvodu výkon 78,00 € 93,60 € 

1.4 Montáž vodomerov    

1.4.1 Montáž domového vodomeru s ventilovou zostavou DN 20 ks 220,00 € 264,00 € 

1.4.2 
Montáž  domového vodomeru s ventilovou zostavou a regulátorom výstupného 
tlaku DN 20 

ks 250,00 € 300,00 € 

1.4.3 Montáž domového vodomeru s ventilovou zostavou DN 20 na T-kus ks 240,00 € 288,00 € 

1.4.4 Montáž vodomeru s ventilovou zostavou DN 25 - 40 ks 300,00 € 360,00 € 

1.5 Práce na vodovodných a stokových sieťach     

1.5.1 
Opravy porúch na objednávku, výmeny potrubí, údržba, zriadenie prípojky a ostatné 
práce na vodovodnej/stokovej sieti 

hod./osoba 40,00 €  48,00 € 

1.5.2 
Čistenie kanalizačnej prípojky vysokotlakou čističkou Rioned UrbanJet do Ø 350 mm 
 

hod./osoba 50,00 € 60,00 € 

 
*Priamy materiál, ostatné náklady a doprava budú fakturované na základe skutočne 
vynaložených nákladov: min. sadzba 1 hod. Pri výkonoch oceňovaných hodinovými sadzbami sa 
fakturuje za každú začatú ½ hodinu. 

   

1.6 Demontáž vodomeru     

1.6.1 Demontáž vodomeru pri ukončení odberu (zrušenie vodovodnej prípojky) ks 40,00 € 48,00 € 

1.7 Skúška meradla    

1.7.1 Preskúšanie správnosti merania* ks 150,00 € 180,00 € 

 
*v prípade, že skúška meradla na žiadosť zákazníka preukáže, že meradlo je v poriadku, bude zákazníkovi účtovaná cenníková položka výmena 
vodomeru a skúška meradla. Zákon č. 442/2002 Z. z. § 30 ods. 2 písm. a) hovorí, že v prípade ak vodomer nie je v poriadku, náklady na 
preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí vlastník verejného vodovodu 

1.8 Odcudzený a poškodený vodomer    

1.8.1 
Výmena vodomeru poškodeného z viny zákazníka, pri chýbajúcej zabezpečovacej 
alebo overovacej značke 

ks 80,00 € 96,00 € 
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1.8.2 Montáž vodomeru za odcudzený vodomer  ks 220,00 € 264,00 € 

1.9 Preplombovanie    

1.9.1 Osadenie značky montážnika, preplombovanie na vodomernej zostave ks 78,00 € 93,60 € 

1.10 Prenájom hydrantového nadstavca    

1.10.1 Prenájom deň 10,00 € 12,00 € 

1.10.2 Montáž – demontáž * hod./osoba 25,00 € 30,00 € 

1.10.3 Zábezpeka za hydrantový nadstavec ks 150,00 € 150,00 € 

 
*doprava bude fakturovaná na základe skutočne vynaložených nákladov 

   

1.11 Zbytočná jazda 
Merná 

jednotka 
Cena bez 

DPH 
Cena s 
DPH 

1.11 Márna jazda ks 75,00 € 90,00 € 

2. Ostatné výkony a služby 
 

   

2.1 
Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii podľa § 17 a § 18 
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách * 

   

2.1.1 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia  110,00 € 132,00 € 

2.1.2 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia  110,00 € 132,00 € 

2.1.3 
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii s návrhom ďalšieho pripojenia na verejný 
vodovod alebo verejnú kanalizáciu – za každé ďalšie pripojenie 

 110,00 € 132,00 € 

2.1.4 Za akékoľvek vyjadrenie, ktoré nie je uvedené v bodoch 2.1.1 až 3.1.3  110,00 € 132,00 € 

2.1.5 Predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia k projektovej dokumentácii  75,60 € 90,72 € 

2.1.6 
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii k montáži vodomeru na T-kus za účelom 
zavlažovania 

 110,00 € 132,00 € 

2.1.7 
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie s návrhom každého 
ďalšieho vodomeru na T-kus 

 50,00 € 60,00 € 

2.1.8 
Vodohospodárske vyjadrenie k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby 
sídelných celkov alebo inej rozvojovej investičnej činnosti z hľadiska požiadaviek na 
zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

 220,00 € 264,00 € 

2.1.9 Storno žiadosti o vyjadrenie po 10. pracovných dňoch od podania žiadosti  37,80 € 45,36 € 

 *Vyjadrenie bude žiadateľovi vydané až po zrealizovaní zálohovej platby za poskytnutý výkon. Neplatí pre vyjadrenie v bode 2.1.9 

2.2 Ukončenie zmluvy    

2.1.1 Zrušením vodovodnej prípojky - trvale * hod./osoba 16,67 € 20,00 € 

2.1.2 Zrušením kanalizačnej prípojky – trvale * hod./osoba 16,67 € 20,00 € 

 
*Priamy materiál, ostatné náklady a doprava budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov: min. sadzba ½ hodiny 
Pri výkonoch oceňovaných hodinovými sadzbami sa fakturuje za každú začatú ½ hodinu. 

2.3 Ceny za ostatné výkony a služby    

2.3.1 
Oprava faktúry (okrem položiek týkajúcich sa odpočtu nahlásených v termíne), 
vystavenie faktúry mimo fakturačného cyklu a požiadavka zo strany zákazníka 

faktúra 7,92 € 9,50 € 

2.3.2 Opis faktúry faktúra 3,75 € 4,50 € 

2.3.3 Výpis z histórie karty odberného miesta ks/strana 15,00 € 18,00 € 

2.3.4 Spracovanie splátkového kalendára/dohody na základe požiadavky zákazníka ks 8,33 € 10,00 € 

2.3.5 Opis iných dokumentov strana 3,00 € 3,60 € 

2.3.6 Iné. hod./osoba 10,00 € 12,00 € 

2.4 
Poplatok za zistenie neoprávneného pripojenia na VV/VK, poplatok za 
zistenie neoprávneného odberu vody z VV a poplatok za zistenie 
neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do VK 

   

2.4.1 
Poplatok za zistenie neoprávneného pripojenia na VV/VK – fyzické osoby 
(nepodnikatelia) 

prípojka/ks  290,00 € 

2.4.2 
Poplatok za zistenie neoprávneného pripojenia na VV/VK – fyzické osoby 
(podnikatelia) a právnické osoby (za každé takto zistené neoprávnené pripojenie na 
VV/VK) 

prípojka/ks  1590,00 € 
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2.4.3 
Poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z VV – fyzické osoby 
(nepodnikatelia) 

prípojka/ks  290,00 € 

2.4.4 
Poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z VV – fyzické osoby (podnikatelia) 
a právnické osoby (za každé takto zistené neoprávnené pripojenie na VV)  

prípojka/ks  1590,00 € 

2.4.5 
Poplatok za zistenie neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do VK – fyzické 
osoby (nepodnikatelia) 

prípojka/ks  290,00€ 

2.4.6 
Poplatok za zistenie neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do VK – fyzické 
osoby (podnikatelia) a právnické osoby (za každé takto zistené neoprávnené 
pripojenie na VV) 

prípojka/ks  1590,00 € 

2.5 Ďalšie poplatky    

2.5.1 
Poplatok za zmenu údajov odberateľa ohlásených viac ako 60 dní po uvedenej 
zmene 

ks 40,00 € 48,00 € 

2.5.2 Poplatok za preverenie vypúšťania vôd z povrchových plôch do verejnej kanalizácie  ks 40,00 € 48,00 € 

2.5.3 Dopravné náklady  km 0,80 € 0,96 €  

2.5.4 
Výjazd mimo štandardného pracovného času (pracovný čas = od 8.00 do 16.00h 
v pracovných dňoch) 

 41,67 € 50,00 € 

2.5.5 Obhliadka odberného miesta hod./osoba 15,00 € 18,00 € 

2.5.6 Práca vodárenských pracovníkov hod./osoba 40,00 € 48,00 € 

2.5.7 Kontrolný odpočet na žiadosť zákazníka  30,00 € 36,00 € 

2.5.8 
Úkony mimo štandardného pracovného času – po dohode (pracovný čas = od 8.00 
do 16.00h v pracovných dňoch) 

  
100% 

príplatok 

 Pri výkonoch oceňovaných hodinovými sadzbami sa fakturuje za každú začatú ½ hod.  

2.6 Poplatky za prístroje    

2.6.1 Lokátor poklopov, sietí, armatúr hod. 5,00 € 6,00 € 

2.6.2 Manometer hod. 5,00 € 6,00 € 

2.6.3 Vyhľadávanie porúch - mikrofón hod. 5,00 € 6,00 € 

2.6.4 Kamera hod. 35,00 € 42,00 € 

2.6.5 Traktorbáger JCB Strojhod. 25,00 € 30,00 € 

 

 

 

  

Schválil: 7. 3. 2023 Ing. Miroslav Čelinský 
   riaditeľ spoločnosti 


