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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
 
 Stanovenie cien pre zákazníkov sa uskutoční v cenách bez DPH a následne sa vo faktúre za poskytnutý 

výkon k celkovej cene výkonu bez DPH pripočíta DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien. Cena s DPH je pre zákazníkov uvedená informatívne. 
Cena v prípade dodania stavebných prác, dodania stavby alebo jej časti, dodania tovaru s inštaláciou 
alebo montážou, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA, platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa 
stanoví bez DPH. V uvedených prípadoch je nutné podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH uviesť na 
faktúre slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. 
 

 Za manipuláciu s hotovosťou pri úhrade faktúry v hotovosti do pokladní Západoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. (ďalej aj „ZsVS, a.s.“ alebo „spoločnosť“) sa účtuje manipulačný poplatok podľa čl. 
IX. bodu 6 tohto cenníka. Manipulačný poplatok za príjem v hotovosti do pokladne je oslobodený od 
dane z pridanej hodnoty podľa § 39 finančné služby zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov.  
 

 V prípade, že sa v cenníku nenachádza konkrétna cena požadovanej služby, alebo výkonu, pri výpočte 
ceny sa využije individuálna cenová kalkulácia ZsVS, a.s. (príslušný odštepný závod alebo Správa 
spoločnosti) a cena služby alebo výkonu je stanovená písomnou dohodou. 

 Spoločnosť ZsVS, a.s. môže za objednané práce a služby požadovať zálohovú platbu vopred, ktorej 
výšku stanoví príslušný odštepný závod ZsVS, a.s. realizujúci službu pre zákazníka. 
 

 Tvorba cien výkonov a služieb poskytovaných zákazníkom je v spoločnosti ZsVS, a.s. vykonávaná 
v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Konkrétna tvorba 
cien spoločnosti ZsVS, a.s. vychádza z kalkulácie vynaložených nákladov na poskytnutie požadovaného 
výkonu alebo služby pre konečného zákazníka. Zároveň, v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, sa cena spoločnosti ZsVS, a.s. určuje ako cena stanovená dohodou.  
 

 Cenník výkonov a služieb je platný a účinný od 16.9.2022.  

 Nadobudnutím účinnosti tohto cenníka (schválením uznesenia štatutárneho orgánu - predstavenstva 
spoločnosti ZsVS, a.s.) strácajú platnosť doposiaľ platné cenníky výkonov a služieb vrátane ich 
dodatkov. Platný cenník výkonov a služieb je možné meniť iba dodatkami schválenými 
predstavenstvom spoločnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
             V Nitre, dňa 2.9.2022 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
IČO: 36550949, DIČ: 2020154609, IČDPH: SK2020154609 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre 
Oddiel: Sa, vložka č. 10193/N 
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I. HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY VYBRANÝCH 
PROFESIÍ 

 

bez DPH s DPH
hod. 17,92 21,50

15 min. 4,48 5,38
hod. 15,08 18,10

15min. 3,77 4,53
hod. 13,58 16,30

15 min. 3,40 4,08
hod. 18,08 21,70

15 min. 4,52 5,43
hod. 18,83 22,60

15 min. 4,71 5,65
hod. 16,58 19,90

15 min. 4,15 4,98
hod. 18,08 21,70

15 min. 4,52 5,43
hod. 16,58 19,90

15 min. 4,15 4,98
hod. 18,83 22,60

15 min. 4,71 5,65
hod. 22,58 27,10

15 min. 5,65 6,78
hod. 55,20 66,24

15 min. 13,80 16,56
11. Technik katódovej ochrany

Prevádzkový elektrikár

1. Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií

2. Kopáč

P.č. Profesia MJ
Cena v EUR

9. Technický pracovník (vyjadrenie)

10. Technický pracovník (obhliadka)

6. Čistič kanalizačných zariadení

7. Vodič

8. Strojník vodohospodárskych zariadení

3. Vodárenský robotník

4. Prevádzkový zámočník 

5.

 
 

Pozn. Uvedené zúčtovacie sadzby podľa profesií sú platné v  pracovnej dobe - t.j. od 7.00 – 15.00 hod. 
v pracovných dňoch. Pri vykonávaní práce po pracovnej dobe (po 15.00 hod.) sa hodinová zúčtovacia 
sadzba zvýši o 30 %. V prípade vykonávania prác v čase pracovného voľna v sobotu sa zúčtovacia sadzba 
zvýši o 50 %, v čase pracovného voľna v nedeľu sa zvýši o 100 % , vo sviatok sa zúčtovacia sadzba zvýši 
o 100 % a v prípade vykonávania prác v noci (22:00 – 6:00) sa zvýši o 30 %. 

Zúčtovacia sadzba sa bude fakturovať za prvú začatú hodinu výkonu hodinovou sadzbou, nad rámec prvej 
hodiny sa bude výkon fakturovať za každú začatú štvrťhodinu sadzbou za 15 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

II. CENY STAVEBNO-MONTÁŽNYCH ČINNOSTÍ 
 
 

 
 
Ceny stavebno – montážnych prác budú stanovené ako súčet: 
 
a) ceny za spotrebovaný materiál v množstve a type materiálu podľa výdajky zo skladu s manipulačnou 
prirážkou (8 % z ceny materiálu); 
b) ceny montážnych prác podľa aktuálneho sadzobníka rozpočtového softvéru CENKROS a v zmysle 
aktuálnej cenovej databázy CENEKON; 
c) ceny subdodávky (v prípade využitia); 
d) ceny za dopravné výkony podľa ceny výkonov dopravy a mechanizmov (čl. V.); 
e) DPH v zmysle platnej legislatívy k súčtu položiek a) – d). 
 
Pozn.. Po ukončení montážnych prác vypíšu zamestnanci ZsVS, a.s. pracovné listy z realizácie predmetnej 
činnosti potvrdené objednávateľom (2 rovnopisy - po jednom vyhotovení pre zákazníka a dodávateľa), ktoré 
obsahujú sumár vykonaných prác, spotrebovaného materiálu a dopravných výkonov nevyhnutných 
k realizácii objednanej práce. Údaje z pracovných listov budú následne slúžiť pre ZsVS, a.s. ako podklad 
pre fakturáciu, venujte im preto zvýšenú pozornosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4



 

 
 

 

I. HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY VYBRANÝCH 
PROFESIÍ 

 

bez DPH s DPH
hod. 17,92 21,50

15 min. 4,48 5,38
hod. 15,08 18,10

15min. 3,77 4,53
hod. 13,58 16,30

15 min. 3,40 4,08
hod. 18,08 21,70

15 min. 4,52 5,43
hod. 18,83 22,60

15 min. 4,71 5,65
hod. 16,58 19,90

15 min. 4,15 4,98
hod. 18,08 21,70

15 min. 4,52 5,43
hod. 16,58 19,90

15 min. 4,15 4,98
hod. 18,83 22,60

15 min. 4,71 5,65
hod. 22,58 27,10

15 min. 5,65 6,78
hod. 55,20 66,24

15 min. 13,80 16,56
11. Technik katódovej ochrany

Prevádzkový elektrikár

1. Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií

2. Kopáč

P.č. Profesia MJ
Cena v EUR

9. Technický pracovník (vyjadrenie)

10. Technický pracovník (obhliadka)

6. Čistič kanalizačných zariadení

7. Vodič

8. Strojník vodohospodárskych zariadení

3. Vodárenský robotník

4. Prevádzkový zámočník 

5.

 
 

Pozn. Uvedené zúčtovacie sadzby podľa profesií sú platné v  pracovnej dobe - t.j. od 7.00 – 15.00 hod. 
v pracovných dňoch. Pri vykonávaní práce po pracovnej dobe (po 15.00 hod.) sa hodinová zúčtovacia 
sadzba zvýši o 30 %. V prípade vykonávania prác v čase pracovného voľna v sobotu sa zúčtovacia sadzba 
zvýši o 50 %, v čase pracovného voľna v nedeľu sa zvýši o 100 % , vo sviatok sa zúčtovacia sadzba zvýši 
o 100 % a v prípade vykonávania prác v noci (22:00 – 6:00) sa zvýši o 30 %. 

Zúčtovacia sadzba sa bude fakturovať za prvú začatú hodinu výkonu hodinovou sadzbou, nad rámec prvej 
hodiny sa bude výkon fakturovať za každú začatú štvrťhodinu sadzbou za 15 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

II. CENY STAVEBNO-MONTÁŽNYCH ČINNOSTÍ 
 
 

 
 
Ceny stavebno – montážnych prác budú stanovené ako súčet: 
 
a) ceny za spotrebovaný materiál v množstve a type materiálu podľa výdajky zo skladu s manipulačnou 
prirážkou (8 % z ceny materiálu); 
b) ceny montážnych prác podľa aktuálneho sadzobníka rozpočtového softvéru CENKROS a v zmysle 
aktuálnej cenovej databázy CENEKON; 
c) ceny subdodávky (v prípade využitia); 
d) ceny za dopravné výkony podľa ceny výkonov dopravy a mechanizmov (čl. V.); 
e) DPH v zmysle platnej legislatívy k súčtu položiek a) – d). 
 
Pozn.. Po ukončení montážnych prác vypíšu zamestnanci ZsVS, a.s. pracovné listy z realizácie predmetnej 
činnosti potvrdené objednávateľom (2 rovnopisy - po jednom vyhotovení pre zákazníka a dodávateľa), ktoré 
obsahujú sumár vykonaných prác, spotrebovaného materiálu a dopravných výkonov nevyhnutných 
k realizácii objednanej práce. Údaje z pracovných listov budú následne slúžiť pre ZsVS, a.s. ako podklad 
pre fakturáciu, venujte im preto zvýšenú pozornosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5



 

 
 

 

III. CENY ZA POSKYTNUTIE VYJADRENIA K PROJEKTOVEJ 
DOKUMENTÁCII A POSKYTNUTIE GRAFICKÝCH PODKLADOV 

 

bez DPH s DPH
a) Vyjadrenie k návrhu na vydanie územného rozhodnutia (RD, drobná
stavba) a predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia
b) Vyjadrenie k PD pre novostavbu, resp. existujúci objekt (RD, drobný
stavebný objekt) pre nasledovné stavebné povolenie 

 zásobovanie z vlastného zdroja – studne, odpadových vôd do žumpy;
 rekonštrukcia (nadstavba, prístavba) bez zmeny parametrov  vodovodnej 

a kanalizačnej prípojky;
 vybudovanie novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky;
vyjadrenia na búracie práce;

c) Vyjadrenie k DÚR a stavebnému povoleniu líniových stavieb (diaľnice,
toky), výstavba, rekonštrukcia, nadstavba, prístavba priemyselného objektu,
polyfunkčného objektu, bytového domu a iného stavebného objektu 

  ak nedochádza k zmene pripojenia na VV, VK ani ku kolízii s IS v prevádzke 
ZsVS, a.s.;
  ak dochádza k zmene pripojenia na VV, VK a ku kolízii IS v prevádzke ZsVS, a.s.;

  predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia, zmena vodomernej šachty, zmena bodu 
pripojenia na VV alebo VK, zmena trasy vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky.

Vyjadrenie k PD – DÚR, SP a ostatná vyjadrovacia činnosť vyžadujúca 
odborné práce hod. 50,00 60,00

  veľká priemyselná iná stavba, rozsiahle areálové siete a rozšírenie sietí, prieskum
území, geologický prieskum ochranných pásiem vodných zdrojov, nový ťažobný priestor,
stavba s maximálnym odberom alebo produkciou odpadových vôd nad 2 l/s a vyjadrenia
k havarijným plánom a prevádzkovým poriadkom.

15 min. 12,50 15,00

hod. 50,00 60,00
15 min. 12,50 15,00

4. Poskytnutie mapového podkladu z geografického informačného systému (GIS) ks 10,00 12,00

5. Tlač/kopírovanie dokumentov list 1,50 1,80
hod. 18,00 21,60

15 min. 4,50 5,40
hod. 18,00 21,60

15 min. 4,50 5,40
hod. 63,25 75,90

15 min. 15,81 18,98

9. Vypracovanie záverečnej správy k posúdeniu PD v oblasti APKO ks 179,40 215,28

8.
Posúdenie projektovej dokumentácie technikom katódovej ochrany v oblasti APKO
pri vyjadrovacej činnosti

1.

hod.

P. č. Druh služby MJ

15 min. 7,50 9,00

2.

3. Odborné konzultácie technického riešenia PD

6. Zakreslenie rozsahu ochranných pásiem

7.
Poskytnutie informatívneho zákresu podzemného potrubia VV a VK v prevádzkovaní 
ZsVS, a.s.

Cena v EUR

30,00 36,00

 
Pozn. Cena za poskytovanie vyjadrení sa bude fakturovať za prvú začatú hodinu výkonu hodinovou 
zúčtovacou sadzbou, nad rámec celých hodín sa bude výkon fakturovať za každú začatú štvrťhodinu sadzbou 
za 15 min. Lehota na poskytnutie vyjadrenia je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov 30 kalendárnych dní odo dňa vyžiadania..  
 
 

 

 
 

 

IV. CENA ZA VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE 
VODOVODNÚ ALEBO KANALIZAČNÚ PRÍPOJKU A INÉ 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY 
 
1. Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) pre obyvateľstvo - fyzické osoby (FO)

bez DPH s DPH
1. Vodovodná prípojka ks 60,00 72,00

2. Kanalizačná prípojka ks 66,00 79,20

3.
Vodovodná alebo kanalizačná prípojka pre viac 
nehnuteľností ks

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ostatných žiadateľov (PO)

P. č.

1.

2.

3.

Stanovenie ceny

Vodovodná prípojka 

Druh výkonu

Kanalizačná prípojka

Iné vodohospodárske stavby

Cena za vypracovanie PD je individuálne 
stanovená dohodou v zmysle cenníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových 
prác a inžinierskych činností

P. č. Druh výkonu MJ
Cena v EUR

Cena za vypracovanie PD je individuálne 
stanovená dohodou v zmysle cenníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových 
prác a inžinierskych činností
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III. CENY ZA POSKYTNUTIE VYJADRENIA K PROJEKTOVEJ 
DOKUMENTÁCII A POSKYTNUTIE GRAFICKÝCH PODKLADOV 

 

bez DPH s DPH
a) Vyjadrenie k návrhu na vydanie územného rozhodnutia (RD, drobná
stavba) a predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia
b) Vyjadrenie k PD pre novostavbu, resp. existujúci objekt (RD, drobný
stavebný objekt) pre nasledovné stavebné povolenie 

 zásobovanie z vlastného zdroja – studne, odpadových vôd do žumpy;
 rekonštrukcia (nadstavba, prístavba) bez zmeny parametrov  vodovodnej 

a kanalizačnej prípojky;
 vybudovanie novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky;
vyjadrenia na búracie práce;

c) Vyjadrenie k DÚR a stavebnému povoleniu líniových stavieb (diaľnice,
toky), výstavba, rekonštrukcia, nadstavba, prístavba priemyselného objektu,
polyfunkčného objektu, bytového domu a iného stavebného objektu 

  ak nedochádza k zmene pripojenia na VV, VK ani ku kolízii s IS v prevádzke 
ZsVS, a.s.;
  ak dochádza k zmene pripojenia na VV, VK a ku kolízii IS v prevádzke ZsVS, a.s.;

  predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia, zmena vodomernej šachty, zmena bodu 
pripojenia na VV alebo VK, zmena trasy vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky.

Vyjadrenie k PD – DÚR, SP a ostatná vyjadrovacia činnosť vyžadujúca 
odborné práce hod. 50,00 60,00

  veľká priemyselná iná stavba, rozsiahle areálové siete a rozšírenie sietí, prieskum
území, geologický prieskum ochranných pásiem vodných zdrojov, nový ťažobný priestor,
stavba s maximálnym odberom alebo produkciou odpadových vôd nad 2 l/s a vyjadrenia
k havarijným plánom a prevádzkovým poriadkom.

15 min. 12,50 15,00

hod. 50,00 60,00
15 min. 12,50 15,00

4. Poskytnutie mapového podkladu z geografického informačného systému (GIS) ks 10,00 12,00

5. Tlač/kopírovanie dokumentov list 1,50 1,80
hod. 18,00 21,60

15 min. 4,50 5,40
hod. 18,00 21,60

15 min. 4,50 5,40
hod. 63,25 75,90

15 min. 15,81 18,98

9. Vypracovanie záverečnej správy k posúdeniu PD v oblasti APKO ks 179,40 215,28

8.
Posúdenie projektovej dokumentácie technikom katódovej ochrany v oblasti APKO
pri vyjadrovacej činnosti

1.

hod.

P. č. Druh služby MJ

15 min. 7,50 9,00

2.

3. Odborné konzultácie technického riešenia PD

6. Zakreslenie rozsahu ochranných pásiem

7.
Poskytnutie informatívneho zákresu podzemného potrubia VV a VK v prevádzkovaní 
ZsVS, a.s.

Cena v EUR

30,00 36,00

 
Pozn. Cena za poskytovanie vyjadrení sa bude fakturovať za prvú začatú hodinu výkonu hodinovou 
zúčtovacou sadzbou, nad rámec celých hodín sa bude výkon fakturovať za každú začatú štvrťhodinu sadzbou 
za 15 min. Lehota na poskytnutie vyjadrenia je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov 30 kalendárnych dní odo dňa vyžiadania..  
 
 

 

 
 

 

IV. CENA ZA VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE 
VODOVODNÚ ALEBO KANALIZAČNÚ PRÍPOJKU A INÉ 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY 
 
1. Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) pre obyvateľstvo - fyzické osoby (FO)

bez DPH s DPH
1. Vodovodná prípojka ks 60,00 72,00

2. Kanalizačná prípojka ks 66,00 79,20

3.
Vodovodná alebo kanalizačná prípojka pre viac 
nehnuteľností ks

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ostatných žiadateľov (PO)

P. č.

1.

2.

3.

Stanovenie ceny

Vodovodná prípojka 

Druh výkonu

Kanalizačná prípojka

Iné vodohospodárske stavby

Cena za vypracovanie PD je individuálne 
stanovená dohodou v zmysle cenníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových 
prác a inžinierskych činností

P. č. Druh výkonu MJ
Cena v EUR

Cena za vypracovanie PD je individuálne 
stanovená dohodou v zmysle cenníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových 
prác a inžinierskych činností
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V. CENY VÝKONOV DOPRAVY A MECHANIZMOV 
 
 

Výkony dopravy a mechanizmov sa v konkrétnych prípadoch stanovujú a fakturujú nasledovne: 
 
a) náklady výkonov dopravy pozostávajú z dopravných nákladov, t.j. súčin sadzby na 1 km a počtu 
najazdených km a nákladov výkonu (pri takých vozidlách, pri ktorých je uvedená hodinová sadzba), t.j. 
súčin sadzby výkonu a času vynaloženého na poskytnutie služby; 
 
b) sadzba na 1 km sa uplatní za každý začatý km, ubehnutý s nákladom i bez nákladu od výjazdu vozidla zo 
stanovišťa (sídlo závodu, strediska či montérskeho obvodu) až do jeho návratu na toto stanovište z miesta 
podľa objednávky, pričom bude vyčíslená a vyfakturovaná každému odberateľovi samostatne; 
 
c) sadzby za výkony dopravy a mechanizmov na mieste zákazky sa budú fakturovať za každú začatú 
polhodinu výkonu zúčtovacou sadzbou za 30 minút. Uvedené sadzby sa použijú aj v prípade státia 
dopravného prostriedku alebo mechanizmu nezavineného ZsVS, a.s.; 
 
d) zúčtovacie sadzby výkonov dopravy a mechanizmov sú platné v pracovnej dobe (t.j. od 7.00 – 15.00 
hod.) v pracovných dňoch. Pri dohode s odberateľom na vykonanie výkonov dopravy a mechanizmov po 
pracovnej dobe sa hodinová zúčtovacia sadzba zvýši o 30 %. V prípade vykonávania prác v čase pracovného 
voľna v sobotu sa zúčtovacia sadzba zvýši o 50 %, v čase pracovného voľna v nedeľu sa zvýši o 100 %, vo 
sviatok sa zúčtovacia sadzba zvýši o 100 % a v prípade vykonávania prác v noci (22:00 – 6:00) sa zvýši 
o 30%. 
 
Pozn. V cenách je zahrnutá aj 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. I.). Pri využití služby dovozu pitnej vody cisternovými 
vozidlami alebo pri využití kanalizačných vozidiel, ktoré pri poskytnutí služby spotrebujú vodu, sa 
k zúčtovacím sadzbám za výkony špeciálnej dopravy pripočíta cena za spotrebované množstvo dodanej 
pitnej vody (zverejnená na stránke www.zsvs.sk/informacie/cena-za-vodne-a-stocne).  
 
 

bez DPH s DPH

1. Osobné vozidlá M1 km 0,83 1,00

2a) Nákladné vozidlá - úžitkové N1 do 3,5 t km 0,92 1,10
km 1,67 2,00

hod. 26,33 31,60
30 min. 13,17 15,80

km 1,92 2,30
hod. 33,33 40,00

30 min. 16,67 20,00
2c) Nákladné vozidlá N3 nad 12 t

2. Nákladná doprava

Kategória vozidla MJ Cena v EUR

1. Osobná doprava

P. č. Typ vozidla

2b) Nákladné vozidlá N2 od 3,5 t do 12 t

 
 
 
 
 

 

 
 

 

bez DPH s DPH

3.1
km 1,67 2,00

hod. 36,00 43,20
30 min. 18,00 21,60

km 1,92 2,30
hod. 60,00 72,00

30 min. 30,00 36,00
3.2

km 2,00 2,40
hod. 75,00 90,00

30 min. 37,50 45,00
km 2,92 3,50

hod. 115,00 138,00
30 min. 57,50 69,00

3.3
km 1,58 1,90

hod. 36,00 43,20
30 min. 18,00 21,60

km 1,83 2,20
hod. 48,00 57,60

30 min. 24,00 28,80

hod. 2,00 2,40
30 min. 1,00 1,20

hod. 1,17 1,40
30 min. 0,58 0,70

hod. 4,50 5,40
30 min. 2,25 2,70

hod. 1,83 2,20
30 min. 0,92 1,10

4e) km 1,00 1,20
hod. 2,58 3,10

30 min. 1,29 1,55
hod. 1,17 1,40

30 min. 0,58 0,70

4. Prívesy a cisterny

4g) Vaňový kontajner

4c) Prívesy s cisternou na prepravu pitnej vody

4d) Prívesy traktorové

Prívesy nákladné tandemové

4f) Cisternový kontajner

4a) Nákladné a špeciálne

4b) Prívesy za osobné vozidlá

Ostatná špeciálna doprava

3.3a)
Ramenový nakladač, hákový nakladač, 
autožeriav, univerzálny dokončovací stroj, 
vozidlo s hydraulickou rukou

N2 od 3,5 t do 12 t

3.3b)
Ramenový nakladač, hákový nakladač, 
autožeriav, univerzálny dokončovací stroj, 
vozidlo s hydraulickou rukou

N3 nad 12 t

Čistenie kanalizácie

3.2a) N2 od 3,5 t do 12 t

3.2b) Špeciálne vozidlo na čistenie kanalizácie N3 nad 12 t

3.1a)
Špeciálne cisternové vozidlo na prepravu pitnej 
vody N2 nad 3,5 t

3.1b)
Špeciálne cisternové vozidlo na prepravu pitnej 
vody N3 nad 12 t

Špeciálne vozidlo na čistenie kanalizácie

Zásobovanie pitnou vodou

3. Špeciálna doprava

P. č. Typ vozidla Kategória vozidla MJ Cena v EUR
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V. CENY VÝKONOV DOPRAVY A MECHANIZMOV 
 
 

Výkony dopravy a mechanizmov sa v konkrétnych prípadoch stanovujú a fakturujú nasledovne: 
 
a) náklady výkonov dopravy pozostávajú z dopravných nákladov, t.j. súčin sadzby na 1 km a počtu 
najazdených km a nákladov výkonu (pri takých vozidlách, pri ktorých je uvedená hodinová sadzba), t.j. 
súčin sadzby výkonu a času vynaloženého na poskytnutie služby; 
 
b) sadzba na 1 km sa uplatní za každý začatý km, ubehnutý s nákladom i bez nákladu od výjazdu vozidla zo 
stanovišťa (sídlo závodu, strediska či montérskeho obvodu) až do jeho návratu na toto stanovište z miesta 
podľa objednávky, pričom bude vyčíslená a vyfakturovaná každému odberateľovi samostatne; 
 
c) sadzby za výkony dopravy a mechanizmov na mieste zákazky sa budú fakturovať za každú začatú 
polhodinu výkonu zúčtovacou sadzbou za 30 minút. Uvedené sadzby sa použijú aj v prípade státia 
dopravného prostriedku alebo mechanizmu nezavineného ZsVS, a.s.; 
 
d) zúčtovacie sadzby výkonov dopravy a mechanizmov sú platné v pracovnej dobe (t.j. od 7.00 – 15.00 
hod.) v pracovných dňoch. Pri dohode s odberateľom na vykonanie výkonov dopravy a mechanizmov po 
pracovnej dobe sa hodinová zúčtovacia sadzba zvýši o 30 %. V prípade vykonávania prác v čase pracovného 
voľna v sobotu sa zúčtovacia sadzba zvýši o 50 %, v čase pracovného voľna v nedeľu sa zvýši o 100 %, vo 
sviatok sa zúčtovacia sadzba zvýši o 100 % a v prípade vykonávania prác v noci (22:00 – 6:00) sa zvýši 
o 30%. 
 
Pozn. V cenách je zahrnutá aj 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. I.). Pri využití služby dovozu pitnej vody cisternovými 
vozidlami alebo pri využití kanalizačných vozidiel, ktoré pri poskytnutí služby spotrebujú vodu, sa 
k zúčtovacím sadzbám za výkony špeciálnej dopravy pripočíta cena za spotrebované množstvo dodanej 
pitnej vody (zverejnená na stránke www.zsvs.sk/informacie/cena-za-vodne-a-stocne).  
 
 

bez DPH s DPH

1. Osobné vozidlá M1 km 0,83 1,00

2a) Nákladné vozidlá - úžitkové N1 do 3,5 t km 0,92 1,10
km 1,67 2,00

hod. 26,33 31,60
30 min. 13,17 15,80

km 1,92 2,30
hod. 33,33 40,00

30 min. 16,67 20,00
2c) Nákladné vozidlá N3 nad 12 t

2. Nákladná doprava

Kategória vozidla MJ Cena v EUR

1. Osobná doprava

P. č. Typ vozidla

2b) Nákladné vozidlá N2 od 3,5 t do 12 t

 
 
 
 
 

 

 
 

 

bez DPH s DPH

3.1
km 1,67 2,00

hod. 36,00 43,20
30 min. 18,00 21,60

km 1,92 2,30
hod. 60,00 72,00

30 min. 30,00 36,00
3.2

km 2,00 2,40
hod. 75,00 90,00

30 min. 37,50 45,00
km 2,92 3,50

hod. 115,00 138,00
30 min. 57,50 69,00

3.3
km 1,58 1,90

hod. 36,00 43,20
30 min. 18,00 21,60

km 1,83 2,20
hod. 48,00 57,60

30 min. 24,00 28,80

hod. 2,00 2,40
30 min. 1,00 1,20

hod. 1,17 1,40
30 min. 0,58 0,70

hod. 4,50 5,40
30 min. 2,25 2,70

hod. 1,83 2,20
30 min. 0,92 1,10

4e) km 1,00 1,20
hod. 2,58 3,10

30 min. 1,29 1,55
hod. 1,17 1,40

30 min. 0,58 0,70

4. Prívesy a cisterny

4g) Vaňový kontajner

4c) Prívesy s cisternou na prepravu pitnej vody

4d) Prívesy traktorové

Prívesy nákladné tandemové

4f) Cisternový kontajner

4a) Nákladné a špeciálne

4b) Prívesy za osobné vozidlá

Ostatná špeciálna doprava

3.3a)
Ramenový nakladač, hákový nakladač, 
autožeriav, univerzálny dokončovací stroj, 
vozidlo s hydraulickou rukou

N2 od 3,5 t do 12 t

3.3b)
Ramenový nakladač, hákový nakladač, 
autožeriav, univerzálny dokončovací stroj, 
vozidlo s hydraulickou rukou

N3 nad 12 t

Čistenie kanalizácie

3.2a) N2 od 3,5 t do 12 t

3.2b) Špeciálne vozidlo na čistenie kanalizácie N3 nad 12 t

3.1a)
Špeciálne cisternové vozidlo na prepravu pitnej 
vody N2 nad 3,5 t

3.1b)
Špeciálne cisternové vozidlo na prepravu pitnej 
vody N3 nad 12 t

Špeciálne vozidlo na čistenie kanalizácie

Zásobovanie pitnou vodou

3. Špeciálna doprava

P. č. Typ vozidla Kategória vozidla MJ Cena v EUR
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bez DPH s DPH

hod. 45,00 54,00
30 min. 22,50 27,00

hod. 41,00 49,20
30 min. 20,50 24,60

hod. 40,17 48,20
30 min. 20,08 24,10

hod. 43,00 51,60
30 min. 21,50 25,80

hod. 40,00 48,00
30 min. 20,00 24,00

hod. 36,00 43,20
30 min. 18,00 21,60

hod. 43,00 51,60
30 min. 21,50 25,80

hod. 26,42 31,70
30 min. 13,21 15,85

hod. 30,00 36,00
30 min. 15,00 18,00

hod. 28,83 34,60
30 min. 14,42 17,30

hod. 30,00 36,00
30 min. 15,00 18,00

hod. 21,58 25,90
30 min. 10,79 12,95

hod. 177,58 213,10
30 min. 88,79 106,55

hod. 28,83 34,60
30 min. 14,42 17,30

hod. 22,83 27,40
30 min. 11,42 13,70

hod. 34,83 41,80
30 min. 17,42 20,90

hod. 28,83 34,60
30 min. 14,42 17,30

5. Mechanizmy a pracovné stroje

6h) Krovinorezy

6i) Rezače špár, asfaltu a vozoviek

6j) Rozbrusovačky Pozn. s vlastnou pohonnou jednotkou

6e) Prenosné elektrocentrály

6f) Pevné elektrocentrály

6g) Kosačky motorové

6b) Vysokotlakové čistiace stroje

6c) Drviče odpadu

6d) Dusadlá a vibračné valce

5c) Ostroweky

5d) Rýpadlá DH

6a) Čerpadlá Pozn. s vlastnou pohonnou jednotkou(benzínové, naftové)

5f) Vysokozdvižné vozíky

5g) Traktory

6. Ostatná mechanizácia

5e) UNC

5a) JCB

5b) Kompresory

P. č. Typ mechanizmu MJ Cena v EUR

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

VI. CENY ZA ODVOZ A EKOLOGICKÚ LIKVIDÁCIU 
ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽÚMP A SEPTIKOV NA ČOV 

 

bez DPH s DPH
1. ks 54,17 65,00
2. ks 70,83 85,00
3. ks 83,33 100,00

Zóna 1 
Zóna 2 
Zóna 3 

Cena v EURDruh výkonu MJ

1. Cena za vyčerpanie, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov pre FO (domácnosti)

P. č.

 
 
Pozn. V cene služby pre fyzické osoby (domácnosti) je zahrnutý pracovný výkon zamestnanca, dopravné 
náklady, výkon vozidla a ekologická likvidácia odpadových vôd zo žúmp a septikov do 10 m3. Zoznam 
konkrétnych obcí v rámci jednotlivých zón je uvedený v prílohe cenníka. V prípade odvozu a ekologickej 
likvidácie odpadových vôd ostatným producentom (PO), alebo v prípade odvozu a likvidácie v objeme viac 
ako 10 m3 odpadových vôd bude cena služby stanovená ako súčet nasledovných položiek:  
 
a) cena dopravy a výkonu špeciálneho vozidla (čl. VI., bod 2), t.j. súčin sadzby na 1 km a počtu 

najazdených km a súčin sadzby výkonu a času vynaloženého na poskytnutie služby; 
b) cena za ekologickú likvidáciu odpadových vôd na ČOV (čl. VI., bod 3) v prípade domácností (FO), 

v prípade ostatných producentov (PO), sa cena za ekologickú likvidáciu odpadových vôd na ČOV 
stanoví na základe zmluvne dohodnutej kvality odpadových vôd; 

c) cena výkonu pomocného pracovníka podľa hodinových zúčtovacích sadzieb vybraných profesií (čl. I.) 
v prípade jeho potreby; 

d) DPH v zmysle platnej legislatívy k súčtu položiek a) – c). 
 

bez DPH s DPH
km 1,58 1,90
hod. 45,00 54,00

30 min. 22,50 27,00
km 2,00 2,40
hod. 66,00 79,20

30 min. 33,00 39,60

1.
Vyčerpanie a odvoz odpadových vôd zo 
žúmp a septikov – špeciálne fekálne vozidlo N2 od 3,5 t do 12 t

P. č. Typ vozidla Kategória vozidla MJ Cena v EUR
2. Cena za vyčerpanie a odvoz odpadových vôd zo žúmp a septikov

2.
Vyčerpanie a odvoz odpadových vôd zo 
žúmp a septikov – špeciálne fekálne vozidlo N3 nad 12 t

 
 

 

Pozn. Sadzby za výkony dopravy na mieste zákazky sa budú fakturovať za každú začatú polhodinu výkonu 
zúčtovacou sadzbou za 30 minút. Uvedené sadzby sa použijú aj v prípade státia dopravného prostriedku 
alebo mechanizmu nezavineného ZsVS, a.s. 
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bez DPH s DPH

hod. 45,00 54,00
30 min. 22,50 27,00

hod. 41,00 49,20
30 min. 20,50 24,60

hod. 40,17 48,20
30 min. 20,08 24,10

hod. 43,00 51,60
30 min. 21,50 25,80

hod. 40,00 48,00
30 min. 20,00 24,00

hod. 36,00 43,20
30 min. 18,00 21,60

hod. 43,00 51,60
30 min. 21,50 25,80

hod. 26,42 31,70
30 min. 13,21 15,85

hod. 30,00 36,00
30 min. 15,00 18,00

hod. 28,83 34,60
30 min. 14,42 17,30

hod. 30,00 36,00
30 min. 15,00 18,00

hod. 21,58 25,90
30 min. 10,79 12,95

hod. 177,58 213,10
30 min. 88,79 106,55

hod. 28,83 34,60
30 min. 14,42 17,30

hod. 22,83 27,40
30 min. 11,42 13,70

hod. 34,83 41,80
30 min. 17,42 20,90

hod. 28,83 34,60
30 min. 14,42 17,30

5. Mechanizmy a pracovné stroje

6h) Krovinorezy

6i) Rezače špár, asfaltu a vozoviek

6j) Rozbrusovačky Pozn. s vlastnou pohonnou jednotkou

6e) Prenosné elektrocentrály

6f) Pevné elektrocentrály

6g) Kosačky motorové

6b) Vysokotlakové čistiace stroje

6c) Drviče odpadu

6d) Dusadlá a vibračné valce

5c) Ostroweky

5d) Rýpadlá DH

6a) Čerpadlá Pozn. s vlastnou pohonnou jednotkou(benzínové, naftové)

5f) Vysokozdvižné vozíky

5g) Traktory

6. Ostatná mechanizácia

5e) UNC

5a) JCB

5b) Kompresory

P. č. Typ mechanizmu MJ Cena v EUR

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

VI. CENY ZA ODVOZ A EKOLOGICKÚ LIKVIDÁCIU 
ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽÚMP A SEPTIKOV NA ČOV 

 

bez DPH s DPH
1. ks 54,17 65,00
2. ks 70,83 85,00
3. ks 83,33 100,00

Zóna 1 
Zóna 2 
Zóna 3 

Cena v EURDruh výkonu MJ

1. Cena za vyčerpanie, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov pre FO (domácnosti)

P. č.

 
 
Pozn. V cene služby pre fyzické osoby (domácnosti) je zahrnutý pracovný výkon zamestnanca, dopravné 
náklady, výkon vozidla a ekologická likvidácia odpadových vôd zo žúmp a septikov do 10 m3. Zoznam 
konkrétnych obcí v rámci jednotlivých zón je uvedený v prílohe cenníka. V prípade odvozu a ekologickej 
likvidácie odpadových vôd ostatným producentom (PO), alebo v prípade odvozu a likvidácie v objeme viac 
ako 10 m3 odpadových vôd bude cena služby stanovená ako súčet nasledovných položiek:  
 
a) cena dopravy a výkonu špeciálneho vozidla (čl. VI., bod 2), t.j. súčin sadzby na 1 km a počtu 

najazdených km a súčin sadzby výkonu a času vynaloženého na poskytnutie služby; 
b) cena za ekologickú likvidáciu odpadových vôd na ČOV (čl. VI., bod 3) v prípade domácností (FO), 

v prípade ostatných producentov (PO), sa cena za ekologickú likvidáciu odpadových vôd na ČOV 
stanoví na základe zmluvne dohodnutej kvality odpadových vôd; 

c) cena výkonu pomocného pracovníka podľa hodinových zúčtovacích sadzieb vybraných profesií (čl. I.) 
v prípade jeho potreby; 

d) DPH v zmysle platnej legislatívy k súčtu položiek a) – c). 
 

bez DPH s DPH
km 1,58 1,90
hod. 45,00 54,00

30 min. 22,50 27,00
km 2,00 2,40
hod. 66,00 79,20

30 min. 33,00 39,60

1.
Vyčerpanie a odvoz odpadových vôd zo 
žúmp a septikov – špeciálne fekálne vozidlo N2 od 3,5 t do 12 t

P. č. Typ vozidla Kategória vozidla MJ Cena v EUR
2. Cena za vyčerpanie a odvoz odpadových vôd zo žúmp a septikov

2.
Vyčerpanie a odvoz odpadových vôd zo 
žúmp a septikov – špeciálne fekálne vozidlo N3 nad 12 t

 
 

 

Pozn. Sadzby za výkony dopravy na mieste zákazky sa budú fakturovať za každú začatú polhodinu výkonu 
zúčtovacou sadzbou za 30 minút. Uvedené sadzby sa použijú aj v prípade státia dopravného prostriedku 
alebo mechanizmu nezavineného ZsVS, a.s. 
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bez DPH s DPH

1. m3 2,50 3,00

2. m3 2,50 3,00

Ekologická likvidácia odpadových vôd zo žúmp a septikov pre FO 
(na všetkých ČOV ZsVS, a.s.) v prípade objednávky služby 
vrátane vyčerpania a odvozu OV prostredníctvom ZsVS, a.s.

MJDruh služby
Cena v EUR

Ekologická likvidácia odpadových vôd zo žúmp a septikov pre FO 
(na všetkých ČOV ZsVS, a.s.) v prípade dovozu OV na ČOV 
cudzími vozidlami

P. č.

3. Cena za ekologickú likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov na ČOV

 
 
Pozn. Odvoz a ekologická likvidácia obsahu zo žúmp a septikov nie sú regulovanými činnosťami podľa 
zákona o regulácii v sieťových odvetviach č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov. V dôsledku toho sa 
minimálna cena za ekologickú likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov určuje jednotnou kalkuláciou 
pre všetky čistiarne odpadových vôd (ČOV) spoločnosti ZsVS, a.s. Minimálna cena môže byť upravená 
podľa aktuálneho znečistenia (kvality) dovážaných odpadových, resp. žumpových vôd a aktuálnych 
prevádzkových nákladov príslušnej ČOV. 
 
Pozn. Pre ostatných producentov (PO) bude výsledná cena za vyčerpanie, odvoz a ekologickú likvidáciu 
odpadových vôd zo žúmp a septikov na rozdiel od domácností vyčíslovaná v zmysle čl. VI. bod 1, písm. b) na 
základe zmluvne dohodnutej kvality dovážaných odpadových vôd zo žúmp a septikov. Základná sadzba (čl. 
VI., bod 3.) bude v prípade vyššej miery znečistenia priamoúmerne zvýšená o toľko %, o koľko sa zmluvne 
dohodne prekročenie každého ukazovateľa kvality likvidovaných odpadových vôd. 
 
 

bez DPH s DPH

1. m3 6,81 8,17
Kal z čistenia komunálnych odpadových vôd - odber kalov z 
obecných alebo domových ČOV, ktoré nie sú v správe alebo v 
prevádzke  ZsVS, a.s. 

4. Spracovanie kalov z ČOV

P. č. Druh služby MJ Cena v EUR

 
 
Pozn. Jedná sa o tekutý kal (napr.z kalojemu), likvidácia stabilizovaného kalu (z kalových polí) je 
zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

VII. CENY ŠPECIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

bez DPH s DPH
hod. 45,00 54,00

15 min. 11,25 13,50
hod. 65,00 78,00

15 min. 16,25 19,50
hod. 28,00 33,60

15 min. 7,00 8,40

4.

hod. 41,00 49,20
15 min. 10,25 12,30

hod. 123,17 147,80
15 min. 30,79 36,95

hod. 75,00 90,00
15 min. 18,75 22,50

5.
Dymová skúška - preverenie vypúšťania zrážkových vôd do verejnej 
kanalizácie na žiadosť objednávateľa, prípadne aj ZsVS, a.s. ks 12,98 15,58

6.
Odborný posudok zisteného stavu a poskytnutie protokolu správy o 
vyhodnotení monitoringu + video na USB k položke 4c ks 55,00 66,00

7.
Poskytnutie mapového podkladu z geografického informačného systému 
(GIS) k položkám 1. – 5. ks 10,00 12,00

8. Doprava (k položkám 1. – 5.) km

4c Monitorovanie technického stavu studní a vrtov kamerovým systémom 

cena podľa cenníka 
dopravy (čl. V.)

3. Zameranie potrubia meracím prístrojom GPS

4a
Monitorovanie technického stavu vodovodného a kanalizačného potrubia 
tlačnou kamerou

4b Monitoring stokových sietí pojazdnou TV kamerou

Monitoring 

1.
Vytyčovanie sietí v správe ZsVS, a.s. a porúch, vyhľadávanie 
podzemných vedení a poklopov malou diagnostikou

2.
Vytyčovanie a vyhľadávanie skrytých únikov vody na vodovodnom 
potrubí špeciálnou vyhľadávacou technikou

P. č. Druh služby MJ Cena v EUR

 
 
Pozn. Výkony prác v bodoch č. 1. – 4. sa budú zákazníkovi fakturovať za prvú začatú hodinu výkonu 
hodinovou sadzbou, nad rámec prvej hodiny sa bude výkon fakturovať za každú začatú štvrťhodinu sadzbou 
za 15 min. 
 
Pozn. Práca a výjazd sa bude odberateľovi fakturovať aj v prípade, že nebude lokalizovaná porucha na 
podzemnom vedení. Pri vykonávaní práce po pracovnej dobe (po 15.00 hod.) sa hodinová zúčtovacia sadzba 
zvýši o 30 %. V prípade vykonávania prác v čase pracovného voľna v sobotu sa zúčtovacia sadzba zvýši 
o 50 %, v čase pracovného voľna v nedeľu sa zvýši o 100 %, vo sviatok sa zúčtovacia sadzba zvýši o 100 % 
a v prípade vykonávania prác v noci (22:00 – 6:00) sa zvýši o 30 %. 
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bez DPH s DPH

1. m3 2,50 3,00

2. m3 2,50 3,00

Ekologická likvidácia odpadových vôd zo žúmp a septikov pre FO 
(na všetkých ČOV ZsVS, a.s.) v prípade objednávky služby 
vrátane vyčerpania a odvozu OV prostredníctvom ZsVS, a.s.

MJDruh služby
Cena v EUR

Ekologická likvidácia odpadových vôd zo žúmp a septikov pre FO 
(na všetkých ČOV ZsVS, a.s.) v prípade dovozu OV na ČOV 
cudzími vozidlami

P. č.

3. Cena za ekologickú likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov na ČOV

 
 
Pozn. Odvoz a ekologická likvidácia obsahu zo žúmp a septikov nie sú regulovanými činnosťami podľa 
zákona o regulácii v sieťových odvetviach č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov. V dôsledku toho sa 
minimálna cena za ekologickú likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov určuje jednotnou kalkuláciou 
pre všetky čistiarne odpadových vôd (ČOV) spoločnosti ZsVS, a.s. Minimálna cena môže byť upravená 
podľa aktuálneho znečistenia (kvality) dovážaných odpadových, resp. žumpových vôd a aktuálnych 
prevádzkových nákladov príslušnej ČOV. 
 
Pozn. Pre ostatných producentov (PO) bude výsledná cena za vyčerpanie, odvoz a ekologickú likvidáciu 
odpadových vôd zo žúmp a septikov na rozdiel od domácností vyčíslovaná v zmysle čl. VI. bod 1, písm. b) na 
základe zmluvne dohodnutej kvality dovážaných odpadových vôd zo žúmp a septikov. Základná sadzba (čl. 
VI., bod 3.) bude v prípade vyššej miery znečistenia priamoúmerne zvýšená o toľko %, o koľko sa zmluvne 
dohodne prekročenie každého ukazovateľa kvality likvidovaných odpadových vôd. 
 
 

bez DPH s DPH

1. m3 6,81 8,17
Kal z čistenia komunálnych odpadových vôd - odber kalov z 
obecných alebo domových ČOV, ktoré nie sú v správe alebo v 
prevádzke  ZsVS, a.s. 

4. Spracovanie kalov z ČOV

P. č. Druh služby MJ Cena v EUR

 
 
Pozn. Jedná sa o tekutý kal (napr.z kalojemu), likvidácia stabilizovaného kalu (z kalových polí) je 
zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

VII. CENY ŠPECIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

bez DPH s DPH
hod. 45,00 54,00

15 min. 11,25 13,50
hod. 65,00 78,00

15 min. 16,25 19,50
hod. 28,00 33,60

15 min. 7,00 8,40

4.

hod. 41,00 49,20
15 min. 10,25 12,30

hod. 123,17 147,80
15 min. 30,79 36,95

hod. 75,00 90,00
15 min. 18,75 22,50

5.
Dymová skúška - preverenie vypúšťania zrážkových vôd do verejnej 
kanalizácie na žiadosť objednávateľa, prípadne aj ZsVS, a.s. ks 12,98 15,58

6.
Odborný posudok zisteného stavu a poskytnutie protokolu správy o 
vyhodnotení monitoringu + video na USB k položke 4c ks 55,00 66,00

7.
Poskytnutie mapového podkladu z geografického informačného systému 
(GIS) k položkám 1. – 5. ks 10,00 12,00

8. Doprava (k položkám 1. – 5.) km

4c Monitorovanie technického stavu studní a vrtov kamerovým systémom 

cena podľa cenníka 
dopravy (čl. V.)

3. Zameranie potrubia meracím prístrojom GPS

4a
Monitorovanie technického stavu vodovodného a kanalizačného potrubia 
tlačnou kamerou

4b Monitoring stokových sietí pojazdnou TV kamerou

Monitoring 

1.
Vytyčovanie sietí v správe ZsVS, a.s. a porúch, vyhľadávanie 
podzemných vedení a poklopov malou diagnostikou

2.
Vytyčovanie a vyhľadávanie skrytých únikov vody na vodovodnom 
potrubí špeciálnou vyhľadávacou technikou

P. č. Druh služby MJ Cena v EUR

 
 
Pozn. Výkony prác v bodoch č. 1. – 4. sa budú zákazníkovi fakturovať za prvú začatú hodinu výkonu 
hodinovou sadzbou, nad rámec prvej hodiny sa bude výkon fakturovať za každú začatú štvrťhodinu sadzbou 
za 15 min. 
 
Pozn. Práca a výjazd sa bude odberateľovi fakturovať aj v prípade, že nebude lokalizovaná porucha na 
podzemnom vedení. Pri vykonávaní práce po pracovnej dobe (po 15.00 hod.) sa hodinová zúčtovacia sadzba 
zvýši o 30 %. V prípade vykonávania prác v čase pracovného voľna v sobotu sa zúčtovacia sadzba zvýši 
o 50 %, v čase pracovného voľna v nedeľu sa zvýši o 100 %, vo sviatok sa zúčtovacia sadzba zvýši o 100 % 
a v prípade vykonávania prác v noci (22:00 – 6:00) sa zvýši o 30 %. 
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bez DPH s DPH

9.

Prenosná skrinka s pripojením na sieť (5 x sonda) 0,92 1,10
Terminál/Controler 0,58 0,70
Napájací modul 0,33 0,40

Spolu 1,83 2,20
Varion plus – NH4 a NO3 + Kábel 7,67 9,20
FDO 700 IQ + Kábel 1,50 1,80
ViSolid + Kábel 1,83 2,20
Sensolyt 700 IQ – ORP + Kábel 1,58 1,90
Sensolyt 700 IQ – pH + Kábel 1,50 1,80

Spolu 14,08 16,90
Reťazový záves (2 ks) 0,42 0,50
Obrubníkový držiak (3 ks) 0,33 0,40
Dvojitý držadlový záves (2 ks) 0,33 0,40
Univerzálny držadlový záves (1 ks) 0,33 0,40

Spolu 1,42 1,70
9d) ks 52,00 62,40
9e)
9f) ks 16,00 19,20
9g) ks 42,00 50,40

P. č. Druh služby MJ Cena v EUR

Prenosné meracie zariadenie WTW na kontinuálne zaznamenávanie vybraných technologických 
parametrov

9a) Prenosné meracie 
zariadenie WTW:

hod.

9b) Sondy: hod.

Poskytnutie zaznamenaných údajov
Vyhodnotenie zaznamenaných údajov

9c) Príslušenstvo: hod.

Príprava zariadenia, jeho montáž a demontáž
Doprava (osobné vozidlo kategórie M1) podľa cenníka dopravy (čl. V. bod 1.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

VIII. CENY OSTATNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB VODÁRENSKÉHO 
CHARAKTERU 

 

bez DPH s DPH

1a) ks 54,17 65,00

1b) ks 54,17 65,00

1c) ks 45,83 55,00

1d) ks 45,83 55,00

1e) ks 54,17 65,00

1f) ks 54,17 65,00

Cena úradného preskúšania 
meradla na žiadosť odberateľa 
bude stanovená ako súčet:

c) ceny dopravy (čl. V.)
d) ceny obhliadky meradla a odberného miesta (čl. I.) 
e) DPH v zmysle platnej legislatívy k súčtu položiek a) – d)

a) nákladov na úradné preskúšanie meradla vyúčt. subdodávateľom - SMÚ
b) ceny montáže a demontáže podľa hodinových zúčt. sadzieb (čl. I.)

2. Úradné preskúšanie meradla na žiadosť odberateľa

P. č. Druh služby MJ

Obnovenie dodávky vody, resp. odvádzania odpadových vôd, ak pominú dôvody 
uvedené v § 32 ods. 1 písm. g, h, i, j, k, l, n zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov

Prerušenie (obmedzenie) dodávky vody, resp. odvádzania odpadových vôd z dôvodov 
uvedených v § 32 ods. 1 písm. g, h, i, j, k, l, n a ods. 8 zákona č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov

Prerušenie (obmedzenie) dodávky vody, resp. odvádzania odpadových vôd z dôvodu 
neplatenia  podľa § 32 ods. 1 písm. m) a ods. 8 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov alebo z iného 
dôvodu dohodnutého v zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní 
odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Obnovenie prerušenej dodávky vody, resp. odvádzania odpadových vôd, ak pominú 
dôvody uvedené v § 32 ods. 1 písm. m) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov alebo dohodnuté 
v zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do 
verejnej kanalizácie
Prerušenie (obmedzenie) dodávky vody z dôvodu žiadosti odberateľa  o prerušenie, 
resp. obmedzenie dodávky vody podľa § 32 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
Obnovenie dodávky vody z verejného vodovodu, ak bola dodávka vody prerušená, 
resp. obmedzená na vlastnú žiadosť odberateľa podľa § 32 ods. 6 zákona č. 442/2002 
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov

1. Prerušenie (obmedzenie) a obnovenie dodávky vody, resp. odvádzania odpadových vôd

Cena v EUR

 
 
Pozn. V prípade, že má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí jeho poruchu, má právo 
požiadať o úradné preskúšanie takéhoto meradla. Ak na základe skúšok Slovenským metrologickým ústavom (SMÚ) 
bude meradlo vyhovovať technickým a metrologickým požiadavkám podľa prílohy č. 10 k vyhláške ÚNMS SR č. 
161/2019 Z. z. a § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, bude znášať náklady na 
predmetné úradné preskúšanie odberateľ vrátane všetkých nákladov s ním súvisiacich. V opačnom prípade (t. j. 
meradlo nespĺňa stanovené požiadavky) bude v zmysle § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov náklady na preskúšanie znášať vlastník verejného vodovodu (ZsVS, a.s.). 
  
Pozn. Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje zákazníka povinnosti uhradiť svoj záväzok v stanovenej lehote. Ak 
nemožno presne zistiť množstvo odobratej vody za čas poruchy meradla, v takom prípade sa množstvo za príslušné 
obdobie vypočíta podľa odberu vody v porovnateľnom období minulého roku. V prípade, že sa jedná o nový 
odber alebo zmenu v odberových pomeroch, bude odber určený podľa množstva dodanej vody v inom 
porovnateľnom období, resp. iným spôsobom dohodnutým so zákazníkom. 
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bez DPH s DPH

9.

Prenosná skrinka s pripojením na sieť (5 x sonda) 0,92 1,10
Terminál/Controler 0,58 0,70
Napájací modul 0,33 0,40

Spolu 1,83 2,20
Varion plus – NH4 a NO3 + Kábel 7,67 9,20
FDO 700 IQ + Kábel 1,50 1,80
ViSolid + Kábel 1,83 2,20
Sensolyt 700 IQ – ORP + Kábel 1,58 1,90
Sensolyt 700 IQ – pH + Kábel 1,50 1,80

Spolu 14,08 16,90
Reťazový záves (2 ks) 0,42 0,50
Obrubníkový držiak (3 ks) 0,33 0,40
Dvojitý držadlový záves (2 ks) 0,33 0,40
Univerzálny držadlový záves (1 ks) 0,33 0,40

Spolu 1,42 1,70
9d) ks 52,00 62,40
9e)
9f) ks 16,00 19,20
9g) ks 42,00 50,40

P. č. Druh služby MJ Cena v EUR

Prenosné meracie zariadenie WTW na kontinuálne zaznamenávanie vybraných technologických 
parametrov

9a) Prenosné meracie 
zariadenie WTW:

hod.

9b) Sondy: hod.

Poskytnutie zaznamenaných údajov
Vyhodnotenie zaznamenaných údajov

9c) Príslušenstvo: hod.

Príprava zariadenia, jeho montáž a demontáž
Doprava (osobné vozidlo kategórie M1) podľa cenníka dopravy (čl. V. bod 1.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

VIII. CENY OSTATNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB VODÁRENSKÉHO 
CHARAKTERU 

 

bez DPH s DPH

1a) ks 54,17 65,00

1b) ks 54,17 65,00

1c) ks 45,83 55,00

1d) ks 45,83 55,00

1e) ks 54,17 65,00

1f) ks 54,17 65,00

Cena úradného preskúšania 
meradla na žiadosť odberateľa 
bude stanovená ako súčet:

c) ceny dopravy (čl. V.)
d) ceny obhliadky meradla a odberného miesta (čl. I.) 
e) DPH v zmysle platnej legislatívy k súčtu položiek a) – d)

a) nákladov na úradné preskúšanie meradla vyúčt. subdodávateľom - SMÚ
b) ceny montáže a demontáže podľa hodinových zúčt. sadzieb (čl. I.)

2. Úradné preskúšanie meradla na žiadosť odberateľa

P. č. Druh služby MJ

Obnovenie dodávky vody, resp. odvádzania odpadových vôd, ak pominú dôvody 
uvedené v § 32 ods. 1 písm. g, h, i, j, k, l, n zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov

Prerušenie (obmedzenie) dodávky vody, resp. odvádzania odpadových vôd z dôvodov 
uvedených v § 32 ods. 1 písm. g, h, i, j, k, l, n a ods. 8 zákona č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov

Prerušenie (obmedzenie) dodávky vody, resp. odvádzania odpadových vôd z dôvodu 
neplatenia  podľa § 32 ods. 1 písm. m) a ods. 8 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov alebo z iného 
dôvodu dohodnutého v zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní 
odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Obnovenie prerušenej dodávky vody, resp. odvádzania odpadových vôd, ak pominú 
dôvody uvedené v § 32 ods. 1 písm. m) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov alebo dohodnuté 
v zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do 
verejnej kanalizácie
Prerušenie (obmedzenie) dodávky vody z dôvodu žiadosti odberateľa  o prerušenie, 
resp. obmedzenie dodávky vody podľa § 32 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
Obnovenie dodávky vody z verejného vodovodu, ak bola dodávka vody prerušená, 
resp. obmedzená na vlastnú žiadosť odberateľa podľa § 32 ods. 6 zákona č. 442/2002 
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov

1. Prerušenie (obmedzenie) a obnovenie dodávky vody, resp. odvádzania odpadových vôd

Cena v EUR

 
 
Pozn. V prípade, že má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí jeho poruchu, má právo 
požiadať o úradné preskúšanie takéhoto meradla. Ak na základe skúšok Slovenským metrologickým ústavom (SMÚ) 
bude meradlo vyhovovať technickým a metrologickým požiadavkám podľa prílohy č. 10 k vyhláške ÚNMS SR č. 
161/2019 Z. z. a § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, bude znášať náklady na 
predmetné úradné preskúšanie odberateľ vrátane všetkých nákladov s ním súvisiacich. V opačnom prípade (t. j. 
meradlo nespĺňa stanovené požiadavky) bude v zmysle § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov náklady na preskúšanie znášať vlastník verejného vodovodu (ZsVS, a.s.). 
  
Pozn. Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje zákazníka povinnosti uhradiť svoj záväzok v stanovenej lehote. Ak 
nemožno presne zistiť množstvo odobratej vody za čas poruchy meradla, v takom prípade sa množstvo za príslušné 
obdobie vypočíta podľa odberu vody v porovnateľnom období minulého roku. V prípade, že sa jedná o nový 
odber alebo zmenu v odberových pomeroch, bude odber určený podľa množstva dodanej vody v inom 
porovnateľnom období, resp. iným spôsobom dohodnutým so zákazníkom. 
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bez DPH s DPH
3. Obhliadka ks 37,50 45,00

hod. 18,33 22,00

15 min. 4,58 5,50

5.
Oprava vodovodnej prípojky v priestore fakturačného 
meradla ks 40,83 49,00

6. Výmena poškodeného meradla ks 66,67 80,00

7. Demontáž meradla pri ukončení odberu ks 73,33 88,00

8. Kontrolný odpočet meradla ks 34,17 41,00

K cene sa pripočítajú dopravné náklady (čl. V.), v prípade využitia aj výkon špeciálneho vozidla podľa 
cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (čl. V.). V prípade využitia sa navyše prirátajú náklady na 
realizáciu preverenia (napr. monitoring kamerou, farebná skúška, dymová skúška, atď.)

V cene služby je zahrnutý pracovný výkon zamestnanca a dopravné náklady. V prípade využitia materiálu 
sa pripočíta k cene výkonu v množstve a type podľa výdajky zo skladu s manipulačnou prirážkou 8% z ceny 
materiálu.

V cene služby je zahrnutý pracovný výkon zamestnanca, dopravné náklady a materiál (meradlo do DN 20). 
V prípade výmeny meradla iných parametrov sa výkon bude fakturovať na základe skutočne vynaložených 
nákladov v zmysle hodinových zúčtovacích sadzieb (čl. I.), dopravných nákladov (čl. V.) a použitého 
materiálu podľa výdajky zo skladu s manipulačnou prirážkou 8% z ceny materiálu.

V cene služby je zahrnutý pracovný výkon zamestnancov realizujúcich demontáž vodomeru a dopravné 
náklady. Ostatné priame náklady (napr. spotreba materiálu a pod.) budú fakturované na základe skutočne 
vynaložených nákladov.

Cena za kontrolný odpočet meradla (vodomeru) bude uplatňovaná pri vykonaní odpočtu meradla mimo 
vopred stanoveného cyklu v odpočtovom harmonograme. Takýto odpočet môže byť vykonaný v prípade 
žiadosti odberateľa, zmeny odberateľa (pokiaľ sám nenahlási stav meradla k termínu zmeny), alebo ak 
ZsVS, a.s. vykonáva odpočet meradla, ktoré nie je v jej vlastníctve. V cene sú zahrnuté aj dopravné 
náklady.

4.
Cena za preverenie vypúšťania zrážkových vôd do 
verejnej kanalizácie na žiadosť objednávateľa, 
prípadne aj zo strany ZsVS, a.s.

V cene služby je zahrnutý pracovný výkon zamestnanca a dopravné náklady. Cena sa uplatňuje v prípade 
obhliadky trvajúcej maximálne 1 hodinu. V prípade obhliadky trvajúcej viac ako 1 hodinu sa výkon bude 
fakturovať na základe skutočne vynaložených nákladov v zmysle hodinových zúčtovacích sadzieb (čl. I.), a 
dopravných nákladov (čl. V.).

P. č. Druh služby MJ Cena v EUR

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

bez DPH s DPH

9.
Preplombovanie montážnej plomby vodomeru 
v prípade poškodenia ks 46,67 56,00

10.

11.

12.

P. č. Druh služby Cena v EUR

Zrealizované (ostatné) montážne a servisné práce, ktoré nie 
sú konkrétne špecifikované v cenníku (napr. vyčerpanie 
vody z vodomernej šachty, odstránenie pripojenia 
vodovodnej, resp. kanalizačnej prípojky, dielenské práce, 
rôzne zákroky, opravy pre externých zákazníkov, atď.) budú 
oceňované podľa nasledovnej metodiky:

a) cena za spotrebovaný materiál v množstve a type 
materiálu podľa výdajky zo skladu s manipulačnou prirážkou 
(8% z ceny materiálu);

b) cena pracovných výkonov podľa hodinových 
zúčtovacích sadzieb vybraných profesií (čl. I.);

c) cena za dopravné výkony podľa cien dopravy 
a mechanizmov (podľa čl. V.);

d) cena subdodávky (v prípade využitia);

e) DPH v zmysle platnej legislatívy k súčtu položiek a) – d).

Poskytnutie Protokolu o skúškach odobratej vzorky odpadovej vody 

Cena sa stanovuje individuálne na základe skutočných nákladov v závislosti od počtu rozborov vzoriek.

Pri predaji materiálu zo skladov ZsVS, a.s. sa predajná cena odpredávaného materiálu stanovuje podľa  nákupnej ceny 
materiálu (podľa výdajky zo skladu), ku ktorej sa pripočíta manipulačná prirážka (8% z ceny materiálu).

Cena za kontrolný odpočet meradla (vodomeru) bude uplatňovaná pri vykonaní odpočtu meradla mimo 
vopred stanoveného cyklu v odpočtovom harmonograme. Takýto odpočet môže byť vykonaný v prípade 
žiadosti odberateľa, zmeny odberateľa (pokiaľ sám nenahlási stav meradla k termínu zmeny), alebo ak 
ZsVS, a.s. vykonáva odpočet meradla, ktoré nie je v jej vlastníctve. V cene sú zahrnuté aj dopravné 
náklady.

Ceny ostatných montážnych a servisných prác neuvedených v cenníku

Predaj materiálu zo skladov ZsVS, a.s.
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bez DPH s DPH
3. Obhliadka ks 37,50 45,00

hod. 18,33 22,00

15 min. 4,58 5,50

5.
Oprava vodovodnej prípojky v priestore fakturačného 
meradla ks 40,83 49,00

6. Výmena poškodeného meradla ks 66,67 80,00

7. Demontáž meradla pri ukončení odberu ks 73,33 88,00

8. Kontrolný odpočet meradla ks 34,17 41,00

K cene sa pripočítajú dopravné náklady (čl. V.), v prípade využitia aj výkon špeciálneho vozidla podľa 
cenníka výkonov dopravy a mechanizmov (čl. V.). V prípade využitia sa navyše prirátajú náklady na 
realizáciu preverenia (napr. monitoring kamerou, farebná skúška, dymová skúška, atď.)

V cene služby je zahrnutý pracovný výkon zamestnanca a dopravné náklady. V prípade využitia materiálu 
sa pripočíta k cene výkonu v množstve a type podľa výdajky zo skladu s manipulačnou prirážkou 8% z ceny 
materiálu.

V cene služby je zahrnutý pracovný výkon zamestnanca, dopravné náklady a materiál (meradlo do DN 20). 
V prípade výmeny meradla iných parametrov sa výkon bude fakturovať na základe skutočne vynaložených 
nákladov v zmysle hodinových zúčtovacích sadzieb (čl. I.), dopravných nákladov (čl. V.) a použitého 
materiálu podľa výdajky zo skladu s manipulačnou prirážkou 8% z ceny materiálu.

V cene služby je zahrnutý pracovný výkon zamestnancov realizujúcich demontáž vodomeru a dopravné 
náklady. Ostatné priame náklady (napr. spotreba materiálu a pod.) budú fakturované na základe skutočne 
vynaložených nákladov.

Cena za kontrolný odpočet meradla (vodomeru) bude uplatňovaná pri vykonaní odpočtu meradla mimo 
vopred stanoveného cyklu v odpočtovom harmonograme. Takýto odpočet môže byť vykonaný v prípade 
žiadosti odberateľa, zmeny odberateľa (pokiaľ sám nenahlási stav meradla k termínu zmeny), alebo ak 
ZsVS, a.s. vykonáva odpočet meradla, ktoré nie je v jej vlastníctve. V cene sú zahrnuté aj dopravné 
náklady.

4.
Cena za preverenie vypúšťania zrážkových vôd do 
verejnej kanalizácie na žiadosť objednávateľa, 
prípadne aj zo strany ZsVS, a.s.

V cene služby je zahrnutý pracovný výkon zamestnanca a dopravné náklady. Cena sa uplatňuje v prípade 
obhliadky trvajúcej maximálne 1 hodinu. V prípade obhliadky trvajúcej viac ako 1 hodinu sa výkon bude 
fakturovať na základe skutočne vynaložených nákladov v zmysle hodinových zúčtovacích sadzieb (čl. I.), a 
dopravných nákladov (čl. V.).

P. č. Druh služby MJ Cena v EUR

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

bez DPH s DPH

9.
Preplombovanie montážnej plomby vodomeru 
v prípade poškodenia ks 46,67 56,00

10.

11.

12.

P. č. Druh služby Cena v EUR

Zrealizované (ostatné) montážne a servisné práce, ktoré nie 
sú konkrétne špecifikované v cenníku (napr. vyčerpanie 
vody z vodomernej šachty, odstránenie pripojenia 
vodovodnej, resp. kanalizačnej prípojky, dielenské práce, 
rôzne zákroky, opravy pre externých zákazníkov, atď.) budú 
oceňované podľa nasledovnej metodiky:

a) cena za spotrebovaný materiál v množstve a type 
materiálu podľa výdajky zo skladu s manipulačnou prirážkou 
(8% z ceny materiálu);

b) cena pracovných výkonov podľa hodinových 
zúčtovacích sadzieb vybraných profesií (čl. I.);

c) cena za dopravné výkony podľa cien dopravy 
a mechanizmov (podľa čl. V.);

d) cena subdodávky (v prípade využitia);

e) DPH v zmysle platnej legislatívy k súčtu položiek a) – d).

Poskytnutie Protokolu o skúškach odobratej vzorky odpadovej vody 

Cena sa stanovuje individuálne na základe skutočných nákladov v závislosti od počtu rozborov vzoriek.

Pri predaji materiálu zo skladov ZsVS, a.s. sa predajná cena odpredávaného materiálu stanovuje podľa  nákupnej ceny 
materiálu (podľa výdajky zo skladu), ku ktorej sa pripočíta manipulačná prirážka (8% z ceny materiálu).

Cena za kontrolný odpočet meradla (vodomeru) bude uplatňovaná pri vykonaní odpočtu meradla mimo 
vopred stanoveného cyklu v odpočtovom harmonograme. Takýto odpočet môže byť vykonaný v prípade 
žiadosti odberateľa, zmeny odberateľa (pokiaľ sám nenahlási stav meradla k termínu zmeny), alebo ak 
ZsVS, a.s. vykonáva odpočet meradla, ktoré nie je v jej vlastníctve. V cene sú zahrnuté aj dopravné 
náklady.

Ceny ostatných montážnych a servisných prác neuvedených v cenníku

Predaj materiálu zo skladov ZsVS, a.s.
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IX. OSTATNÉ POPLATKY 
  

bez DPH s DPH
1. ks 45,83 55,00

2. ks 24,17 29,00

3. ks 15,00 18,00

poskytnutý fyzicky ks 2,50 3,00
poskytnutý elektronicky ks

5. ks 5,00 6,00

6. ks 1,00 -

7. ks 3,83 4,60

8. ks 11,67 14,00

9. ks 41,67 50,00

hod. 17,50 21,00
15 min. 4,38 5,25

i Pod neoprávnenou reklamáciou sa rozumie neprejavenie sa poruchy uvedenej zákazníkom alebo ak sa 
preukáže, že reklamovaná porucha bola zapríčinená zákazníkom nevhodným používaním alebo inou 
nesprávnou manipuláciou. Proces preverovania reklamácie je realizovaný v súlade s platným reklamačným 
poriadkom spoločnosti ZsVS, a.s.

Poplatok za poskytnutie podkladov o vodárenských zdrojoch a odoberaných množstvách vody

10. Poskytnutie podkladov o vodárenských zdrojoch a odoberaných 
množstvách vody

Poplatok za zbytočný výjazd sa bude uplatňovať v prípade, že výjazd bude vyhodnotený ako zbytočná cesta - 
teda napr. ak sa zákazník v dohodnutom termíne a čase nenachádza na dohodnutom mieste, znemožní prístup 
zamestnancov ZsVS, a.s. k odbernému miestu a pod.

Písomné vyjadrenie na základe písomnej žiadosti zákazníka neuvedené v cenníku

Paušálny poplatok za rozpočítavanie spotreby pre konečných spotrebiteľov alebo spoluproducentov podľa § 
28 ods. 1 a 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 
predpisov 

Manipulačný poplatok za príjem v hotovosti do pokladne je oslobodený od dane z pridanej hodnoty podľa § 
39 finančné služby zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Poplatok za vystavenie upomienky zákazníkovi (z dôvodu neuhradenia faktúry v lehote splatnosti) bude 
uplatňovaný v prípade neuhradenia vyúčtovacej faktúry za dodanú pitnú vodu („vodné“) a odvedenú 
odpadovú vodu („stočné“) a za akúkoľvek inú neuhradenú faktúru v lehote splatnosti. Poplatok za 
upomienku podlieha účtovaniu DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov.

Poplatok za administratívne úkony spojené s ukončením zmluvy dohodou na základe požiadavky odberateľa, 
resp. producenta

Poplatok za administratívu spojenú s prípravou splátkového kalendára - dohody o úhrade dlžnej sumy 
formou splátok

Poplatok za prešetrenie neoprávnenej reklamácie

Administratívne úkony spojené s ukončením zmluvy

4.

Písomné vyjadrenie na základe písomnej žiadosti zákazníka

Poplatok za rozpočítavanie spotreby pre konečných spotrebiteľov alebo 
spoluproducentov

Poplatok za platbu v hotovosti v pokladni ZsVS, a.s.

Paušálna náhrada nákladov za vystavenú upomienku

Poplatok za administratívu spojenú s prípravou splátkového kalendára

Opis faktúry na základe požiadavky zákazníka
ZDARMA

Zbytočný výjazd v oblasti územnej pôsobnosti ZsVS, a.s.

P. č. Druh služby MJ Cena v EUR

  
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

X. CENY LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ 
 
Cena za rozbor vody vychádza z vyžiadanej cenovej ponuky, ktorá zohľadňuje rozsah objednávky, metódu 
analýzy a požadovaný odber vzorky vody. Cenovú ponuku vypracuje Útvar laboratórnych činností ZsVS,a.s. 
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IX. OSTATNÉ POPLATKY 
  

bez DPH s DPH
1. ks 45,83 55,00

2. ks 24,17 29,00

3. ks 15,00 18,00

poskytnutý fyzicky ks 2,50 3,00
poskytnutý elektronicky ks

5. ks 5,00 6,00

6. ks 1,00 -

7. ks 3,83 4,60

8. ks 11,67 14,00

9. ks 41,67 50,00

hod. 17,50 21,00
15 min. 4,38 5,25

i Pod neoprávnenou reklamáciou sa rozumie neprejavenie sa poruchy uvedenej zákazníkom alebo ak sa 
preukáže, že reklamovaná porucha bola zapríčinená zákazníkom nevhodným používaním alebo inou 
nesprávnou manipuláciou. Proces preverovania reklamácie je realizovaný v súlade s platným reklamačným 
poriadkom spoločnosti ZsVS, a.s.

Poplatok za poskytnutie podkladov o vodárenských zdrojoch a odoberaných množstvách vody

10. Poskytnutie podkladov o vodárenských zdrojoch a odoberaných 
množstvách vody

Poplatok za zbytočný výjazd sa bude uplatňovať v prípade, že výjazd bude vyhodnotený ako zbytočná cesta - 
teda napr. ak sa zákazník v dohodnutom termíne a čase nenachádza na dohodnutom mieste, znemožní prístup 
zamestnancov ZsVS, a.s. k odbernému miestu a pod.

Písomné vyjadrenie na základe písomnej žiadosti zákazníka neuvedené v cenníku

Paušálny poplatok za rozpočítavanie spotreby pre konečných spotrebiteľov alebo spoluproducentov podľa § 
28 ods. 1 a 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 
predpisov 

Manipulačný poplatok za príjem v hotovosti do pokladne je oslobodený od dane z pridanej hodnoty podľa § 
39 finančné služby zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Poplatok za vystavenie upomienky zákazníkovi (z dôvodu neuhradenia faktúry v lehote splatnosti) bude 
uplatňovaný v prípade neuhradenia vyúčtovacej faktúry za dodanú pitnú vodu („vodné“) a odvedenú 
odpadovú vodu („stočné“) a za akúkoľvek inú neuhradenú faktúru v lehote splatnosti. Poplatok za 
upomienku podlieha účtovaniu DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov.

Poplatok za administratívne úkony spojené s ukončením zmluvy dohodou na základe požiadavky odberateľa, 
resp. producenta

Poplatok za administratívu spojenú s prípravou splátkového kalendára - dohody o úhrade dlžnej sumy 
formou splátok

Poplatok za prešetrenie neoprávnenej reklamácie

Administratívne úkony spojené s ukončením zmluvy

4.

Písomné vyjadrenie na základe písomnej žiadosti zákazníka

Poplatok za rozpočítavanie spotreby pre konečných spotrebiteľov alebo 
spoluproducentov

Poplatok za platbu v hotovosti v pokladni ZsVS, a.s.

Paušálna náhrada nákladov za vystavenú upomienku

Poplatok za administratívu spojenú s prípravou splátkového kalendára

Opis faktúry na základe požiadavky zákazníka
ZDARMA

Zbytočný výjazd v oblasti územnej pôsobnosti ZsVS, a.s.

P. č. Druh služby MJ Cena v EUR

  
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

X. CENY LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ 
 
Cena za rozbor vody vychádza z vyžiadanej cenovej ponuky, ktorá zohľadňuje rozsah objednávky, metódu 
analýzy a požadovaný odber vzorky vody. Cenovú ponuku vypracuje Útvar laboratórnych činností ZsVS,a.s. 
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Príloha č. 1                      Prehľad obcí v rámci jednotlivých zón dopravy 
 
Zóna 1 
 
Andovce 
Báč 
Bajtava 
Baka 
Baloň 
Bánov 
Bánovce nad Bebravou 
Bodzianske Lúky 
Borčany 
Bošany 
Brezolupy 
Brodzany 
Čajkov 
Čakajovce 
Čechynce 
Čeľadince 
Čierne Kľačany 
Čierny Brod 
Čiližská Radvaň 
Dedina Mládeže 
Dežerice 
Diakovce 
Dlhá nad Váhom 
Dolná Seč 
Dolná Streda 
Dolné Naštice 
Dolný Bar 
Dolný Ohaj 
Dolný Štál 
Dubnička 
Dunajská Streda 
Dunajský Klátov 
Dvorany nad Nitrou 
Dvorec 
Gabčíkovo 
Galanta 
Gáň 
Haláčovce 
Horná Seč 
Horné Chlebany 
Horné Naštice 
Horné Saliby 
Horné Semerovce 
Horné Turovce 
Hostie 
Hosťovce 
Hradište 
Hrkovce 

Hronovce 
Hronské Kľačany 
Hronské Kosihy 
Hul 
Hviezdoslavov 
Choča 
Chrabrany 
Jacovce 
Jahodná 
Jurová 
Kajal 
Kamenica nad Hronom 
Kamenný most 
Kľúčovec 
Kolačno 
Kolárovo 
Kostolné Kračany 
Košúty 
Kovarce 
Kráľová nad Váhom 
Kráľovičove Kračany 
Krásno 
Krnča 
Krškany 
Krušovce 
Kútniky 
Kuzmice 
Kvetoslavov 
Kyselica 
Lehota 
Leľa 
Levice 
Lipová 
Livina 
Lovce 
Ludanice 
Ľutov 
Lužianky 
Macov 
Mad 
Machulince 
Malá Hradná 
Malá Mača 
Malá nad Hronom 
Malé Dvorníky 
Malé Kršteňany 
Malé Uherce 
Mankovce 

Martin nad Žitavou 
Matúškovo 
Mierovo 
Miezgovce 
Mostová  
Mýtne Ludany 
Nadlice 
Nána 
Nedanovce 
Nedašovce 
Nemčice 
Neverice 
Nitra 
Nitrianska Streda 
Nitrianske Hrnčiarovce 
Nová Dedina 
Nové Zámky 
Nýrovce 
Obid 
Obyce 
Ohrady 
Okoč 
Ostratice 
Otrhánky 
Partizánske 
Pažiť 
Pečeňany 
Podlužany_LV 
Podlužany_TO 
Pohranice 
Pohronský Ruskov 
Povoda 
Pravotice 
Práznovce 
Prusy 
Rajčany 
Rohovce 
Ruskovce 
Rybany 
Sereď  
Sikenica 
Skačany 
Sládkovičovo  
Sľažany 
Solčany 
Solčianky 
Starý Hrádok 
Starý Tekov 

Šahy 
Šaľa  
Šamorín 
Šarovce 
Šintava  
Šoporňa  
Štitáre 
Štúrovo 
Šurany 
Tesáre 
Tesárske Mlyňany 
Tešedíkovo  
Topoľčany 
Topoľčianky 
Topoľnica  
Tovarníky 
Trnávka 
Trnovec nad Váhom 
Trstená na Ostrove 
Tupá 
Uhrovec 
Úľany nad Žitavou 
Urmince 
Váhovce  
Velčice 
Veľká Mača 
Veľká Paka 
Veľké Blahovo 
Veľké Držkovce 
Veľké Dvorníky 
Veľké Chlievany 
Veľké Turovce 
Veľký Meder 
Vinohrady nad Váhom 
Volkovce 
Vrakúň 
Vydrany 
Vysočany 
Vyškovce nad Ipľom 
Vyšné nad Hronom 
Zlaté Moravce 
Žabokreky nad Nitrou 
Želiezovce 
Žikava 
Žitavany 

    
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Zóna 2 

 
 
 

 

Abrahám  
Alekšince 
Báb 
Babindol 
Bádice 
Bajka 
Bátovce 
Belá 
Beladice 
Belince 
Bellova Ves 
Bešeňov 
Bíňa 
Blatná na Ostrove 
Blesovce 
Boheľov 
Bohunice 
Bojná 
Bory 
Branč 
Branovo 
Brhlovce 
Cabaj - Čápor 
Cimenná 
Čab 
Čaka 
Čakany 
Čalovec 
Čaradice 
Čata 
Čenkovce 
Čermany 
Černík 
Červený Hrádok 
Čierna Voda 
Demandice 
Devičany 
Dolné Lefantovce 
Dolné Saliby 
Dolné Semerovce 
Domadice 
Drženice 
Dvory nad Žitavou 
Farná 
Gbelce 
Golianovo 
Hajná Nová Ves 
Hokovce 
Holice 
Horná Potôň 
Horné Lefantovce 
Horné Obdokovce 
Horné Štitáre 
Horný Bar 

Hoste  
Hruboňovo 
Hrušovany 
Hubice 
Chľaba 
Chudá Lehota 
Chynorany 
Imeľ 
Ipeľské Úľany 
Ipeľský Sokolec 
Ivanka pri Nitre 
Janíky 
Jánovce  
Jarok 
Jatov 
Jedľové Kostoľany 
Jelenec 
Jelšovce 
Ješkova Ves 
Jur nad Hronom 
Kalná nad Hronom 
Kamanová 
Kameničná 
Kamenín 
Keť 
Klasov 
Klátova Nová Ves 
Kmeťovo 
Komjatice 
Komoča 
Koniarovce 
Kostoľany pod 
Tríbečom 
Kozárovce 
Kráľov Brod 
Krásna Ves 
Krtovce 
Kšinná 
Kubáňovo 
Kukučínov 
Kuraľany 
Ladice 
Lehnice 
Libichava 
Lipové 
Lipovník 
Livinské Opatovce 
Lontov 
Ľubá 
Lúč na Ostrove 
Ľudovítová 
Lužany 
Málaš 
Malé Hoste 

Malé Chyndice 
Malé Kosihy 
Malé Kozmálovce 
Malé Ludince 
Malé Vozokany 
Malý Cetín 
Malý Lapáš 
Maňa 
Martovce 
Medveďov 
Michal na Ostrove 
Michal nad Žitavou 
Močenok 
Mojmírovce 
Mojzesovo 
Mužla 
Ňárad 
Neded  
Nemčiňany 
Nemečky 
Nesvady 
Nevidzany 
Nitrianska Blatnica 
Norovce 
Nová Ves nad Žitavou 
Nové Sady 
Nový Tekov 
Nový Život 
Oľdza 
Omastiná 
Ondrejovce 
Oponice 
Orechová Potôň 
Padáň 
Palárikovo 
Paňa 
Pastovce 
Pata  
Pataš 
Pavlová 
Pečenice 
Plášťovce 
Podhájska 
Podhorany 
Podhradie 
Pochabany 
Pozba 
Prašice 
Preseľany 
Pusté Sady 
Pusté Úľany 
Radava 
Rastislavice 
Rišňovce 

Rybník LV 
Salka 
Santovka 
Sap 
Sazdice 
Selice  
Sikenička 
Skýcov 
Slatina 
Slatina nad Bebravou 
Slatinka nad Bebravou 
Slepčany 
Súlovce 
Svätoplukovo 
Šalgočka  
Šalov 
Šarkan 
Šišov 
Štefanovičová 
Štvrtok na Ostrove 
Šurianky 
Tekovské Lužany 
Tekovské Nemce 
Tekovský Hrádok 
Timoradza 
Tlmače 
Tomášikovo  
Topoľníky 
Trávnica 
Trhová Hradská 
Turá 
Turčianky 
Tvrdomestice 
Tvrdošovce 
Uhrovské Podhradie 
Veľké Dvorany 
Veľké Hoste 
Veľké Chyndice 
Veľké Kozmálovce 
Veľké Kršteňany 
Veľké Ludince 
Veľké Ripňany 
Veľké Uherce 
Veľké Úľany  
Veľké Vozokany 
Veľké Zálužie 
Veľký Cetín 
Veľký Ďur 
Veľký Klíž 
Veľký Kýr 
Veľký Lapáš 
Velušovce
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Príloha č. 1                      Prehľad obcí v rámci jednotlivých zón dopravy 
 
Zóna 1 
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Zóna 2 

 
 
 

 

Abrahám  
Alekšince 
Báb 
Babindol 
Bádice 
Bajka 
Bátovce 
Belá 
Beladice 
Belince 
Bellova Ves 
Bešeňov 
Bíňa 
Blatná na Ostrove 
Blesovce 
Boheľov 
Bohunice 
Bojná 
Bory 
Branč 
Branovo 
Brhlovce 
Cabaj - Čápor 
Cimenná 
Čab 
Čaka 
Čakany 
Čalovec 
Čaradice 
Čata 
Čenkovce 
Čermany 
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Omastiná 
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Orechová Potôň 
Padáň 
Palárikovo 
Paňa 
Pastovce 
Pata  
Pataš 
Pavlová 
Pečenice 
Plášťovce 
Podhájska 
Podhorany 
Podhradie 
Pochabany 
Pozba 
Prašice 
Preseľany 
Pusté Sady 
Pusté Úľany 
Radava 
Rastislavice 
Rišňovce 

Rybník LV 
Salka 
Santovka 
Sap 
Sazdice 
Selice  
Sikenička 
Skýcov 
Slatina 
Slatina nad Bebravou 
Slatinka nad Bebravou 
Slepčany 
Súlovce 
Svätoplukovo 
Šalgočka  
Šalov 
Šarkan 
Šišov 
Štefanovičová 
Štvrtok na Ostrove 
Šurianky 
Tekovské Lužany 
Tekovské Nemce 
Tekovský Hrádok 
Timoradza 
Tlmače 
Tomášikovo  
Topoľníky 
Trávnica 
Trhová Hradská 
Turá 
Turčianky 
Tvrdomestice 
Tvrdošovce 
Uhrovské Podhradie 
Veľké Dvorany 
Veľké Hoste 
Veľké Chyndice 
Veľké Kozmálovce 
Veľké Kršteňany 
Veľké Ludince 
Veľké Ripňany 
Veľké Uherce 
Veľké Úľany  
Veľké Vozokany 
Veľké Zálužie 
Veľký Cetín 
Veľký Ďur 
Veľký Klíž 
Veľký Kýr 
Veľký Lapáš 
Velušovce
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Vieska 
Vieska nad Žitavou 
Vinodol 
Vlčany  
Vlkas 
Vozokany  
Vozokany TO 

Vrbová nad Váhom 
Výčapy - Opatovce 
Zalaba 
Závada 
Zbehy 
Zbrojníky 
Zemianska Olča 

Zemianske Sady  
Zemné 
Zlaté Klasy 
Zlatníky 
Zlatno 
Žemberovce 
Žemliare 

Žihárec  
Žirany 
Žitná - Radiša 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Zóna 3 
 

 
 

 

Ardanovce 
Bajč 
Bardoňovo 
Bátorové Kosihy 
Beša LV 
Bielovce 
Biskupová 
Blahová 
Bodíky 
Bodza 
Brestovec 
Bruty 
Búč 
Čechy 
Čeľadice 
Číčov 
Čierna Lehota 
Čifáre 
Dedinka 
Dobrohošť 
Dolné Obdokovce 
Dolný Chotár 
Dolný Pial 
Dubník 
Dulovce 
Hájske 
Holiare 
Hontianska Vrbica 
Hontianske Trsťany 
Horná Kráľová 
Horné Mýto 
Horný Pial 
Hosťová 
Hurbanovo 
Chotín 
Iňa 
Iža 
Jabloňovce 
Jasová 
Jelka  
Jesenské 
Kapince 
Klížska nemá 
Kolíňany 
Kolta 
Komárno 
 
 
 
 
 
 

Kravany nad Dunajom 
Lok 
Lúčnica nad Žitavou 
Lukáčovce 
Lula 
Malé Ripňany 
Malé Zálužie 
Marcelová 
Melek 
Moča 
Modrany 
Mudroňovo 
Nová Vieska 
Okoličná na ostrove 
Orešany 
Patince 
Plavé Vozokany 
Poľný Kesov 
Potônske Lúky 
Pribeta 
Pukanec 
Radošina 
Radvaň nad Dunajom 
Rúbaň 
Rumanová 
Semerovo 
Sokolce 
Strekov 
Svätý Peter 
Svodín 
Svrbice 
Šalgovce 
Šípkov 
Šrobárová 
Tajná 
Tehla 
Telince 
Tôň 
Trávnik 
Trebichava 
Trstice  
Uhliská 
Veľká Dolina 
Veľké Kosihy 
Veľké Lovce 
Veľký Grob  
 
 
 
 
 
 

Virt 
Vojka nad Dunajom 
Vráble 
Zlatná na Ostrove 
Žitavce 
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Žemliare 

Žihárec  
Žirany 
Žitná - Radiša 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Zóna 3 
 

 
 

 

Ardanovce 
Bajč 
Bardoňovo 
Bátorové Kosihy 
Beša LV 
Bielovce 
Biskupová 
Blahová 
Bodíky 
Bodza 
Brestovec 
Bruty 
Búč 
Čechy 
Čeľadice 
Číčov 
Čierna Lehota 
Čifáre 
Dedinka 
Dobrohošť 
Dolné Obdokovce 
Dolný Chotár 
Dolný Pial 
Dubník 
Dulovce 
Hájske 
Holiare 
Hontianska Vrbica 
Hontianske Trsťany 
Horná Kráľová 
Horné Mýto 
Horný Pial 
Hosťová 
Hurbanovo 
Chotín 
Iňa 
Iža 
Jabloňovce 
Jasová 
Jelka  
Jesenské 
Kapince 
Klížska nemá 
Kolíňany 
Kolta 
Komárno 
 
 
 
 
 
 

Kravany nad Dunajom 
Lok 
Lúčnica nad Žitavou 
Lukáčovce 
Lula 
Malé Ripňany 
Malé Zálužie 
Marcelová 
Melek 
Moča 
Modrany 
Mudroňovo 
Nová Vieska 
Okoličná na ostrove 
Orešany 
Patince 
Plavé Vozokany 
Poľný Kesov 
Potônske Lúky 
Pribeta 
Pukanec 
Radošina 
Radvaň nad Dunajom 
Rúbaň 
Rumanová 
Semerovo 
Sokolce 
Strekov 
Svätý Peter 
Svodín 
Svrbice 
Šalgovce 
Šípkov 
Šrobárová 
Tajná 
Tehla 
Telince 
Tôň 
Trávnik 
Trebichava 
Trstice  
Uhliská 
Veľká Dolina 
Veľké Kosihy 
Veľké Lovce 
Veľký Grob  
 
 
 
 
 
 

Virt 
Vojka nad Dunajom 
Vráble 
Zlatná na Ostrove 
Žitavce 
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