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Všeobecné ustanovenia

1) Ceny v cenníku sú stanovené dohodou okrem čl. 1. 
Ak sa poskytuje v rovnakom čase na rovnakom odbernom mieste / adrese viac výkonov / 
služieb, ktoré sú ocenené paušálnymi poplatkami, uplatňuje sa spravidla paušálny poplatok 
s vyššou cenou.

2) K cenám sa fakturuje DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.
3) Ceny uvedené v Cenníku výkonov a služieb nadobúdajú platnosť dňom 1.9.2019 

schválením uznesenia predstavenstva č. 77/2019 a účinnosť dňom uvedeným v nariadení 
generálneho riaditeľa od 1.10.2019 pokiaľ nie je v Cenníku uvedené inak. Ceny platia na 
dobu neurčitú.

4) Ruší sa predchádzajúci Cenník výkonov a služieb, vrátane všetkých dodatkov.
5) Cenník je možné meniť dodatkami schválenými Predstavenstvom spoločnosti.

Používané skratky
DČOV domová čistiareň odpadových vôd
HBV hromadná bytová výstavba
HZS hodinová zúčtovacia sadzba
IBV individuálna bytová výstavba
IS inžinierske siete
IZ investičný zámer
NDS Národná diaľničná spoločnosť
PD projektová dokumentácia
SP stavebné povolenie

SPF Slovenský pozemkový fond
SSC Slovenská správa ciest
STM stavebno - montážna činnosť
ÚR územné rozhodnutie
VK verejná kanalizácia
VP vodovodná prípojka
VV verejný vodovod
ŽSR Železnice Slovenskej Republiky

CENNÍK VÝKONOV A SLUŽIEB - EXTERNÝ



1. Pevné ceny za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd 

bez DPH s DPH
a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné) m3 1,0094 1,2113
b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (vodné) m3 0,5795 0,6954
c) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) m3 1,0947 1,3136

2. Hodinové zúčtovacie sadzby podľa profesií

bez DPH s DPH
15 min. 2,50 3,00
60 min. 10,00 12,00
15 min. 3,00 3,60
60 min. 12,00 14,40

3. Ceny stavebno - montážnej činnosti

bez DPH s DPH
3.1

a) paušálny poplatok za zriadenie vodovodnej prípojky výkon 67,00 80,40
b) cena materiálu podľa dodacieho listu
3.2
a) paušálny poplatok za zriadenie kanalizačnej prípojky výkon 67,00 80,40
b)
3.3

a) cena za materiál podľa dodacieho listu
b) cena montáže podľa hodinovej zúčtovacej sadzby profesie
c) cena dopravy, mechanizmov podľa Cenníka 
d) cena subdodávok podľa dodávateľských faktúr spojených s výkonom prác
3.4

4. Ceny za poskytovanie vyjadrení, podkladov

bez DPH s DPH
4.1
a) rodinný dom, individuálna rekreácia - novostavba / rekonštrukcia / prístavba / 

nadstavba - napojenie na VV a VK nové / rekonštrukcia 15,83 19,00

b) rodinný dom, individuálna rekreácia -  novostavba / rekonštrukcia / prístavba / 
nadstavba / - bez zmeny napojenia, bez napojenia na VV a VK (zásobovanie 
vodou zo studne a odkanalizovanie do žumpy, MČOV)

15,83 19,00

c) bytový dom, priemyselný / polyfunkčný / iný objekt - novostavba / 
rekonštrukcia / prístavba / nadstavba - napojenie na VV a VK nové / 
rekonštrukcia

46,67 56,00

d) bytový dom, priemyselný / polyfunkčný/iný objekt - novostavba / 
rekonštrukcia / prístavba / nadstavba - bez zmeny napojenia na VV a VK, bez 
napojenia na VV a VK (zásobovanie vodou zo studne a odkanalizovanie do 
žumpy, MČOV)

15,83 19,00

e) rekonštrukcia / prekládka / rozšírenie cudzích inžinierskych sietí (elektro, plyn, 
optika), komunikácie, parkoviská, chodníky, úpravy vodných tokov, skládky, 
stavby v ochrannom pásme VZ, prieskum území, geologický prieskum 
ochranných pásiem vodných zdrojov, nový ťažobný priestor, prevádzkové 
poriadky, havarijné plány, štúdie, IZ - v kolízii s VV a VK

78,33 94,00

f) rekonštrukcia / prekládka / rozšírenie cudzích inžinierskych sietí (elektro, plyn, 
optika), komunikácie, parkoviská, chodníky, úpravy vodných tokov, skládky, 
prevádzkové poriadky, havarijné plány, štúdie, IZ - bez kolízie s VV a VK

30,83 37,00

g) rekonštrukcia / prekládka / budovanie nových IS (vodovod, kanalizácia)  IBV, 
HBV, iné 30,83 37,00

h) diaľnice 46,67 56,00

Druh vyjadrenia Merná 
jednotka

č. Cena v €/30 dní

V súlade s rozhodnutím č. 0011/2019/V, ktoré vydal dňa 31.07.2019 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) 
stanovujeme na obdobie od 02.09.2019 do 31.12.2021 nasledovné pevné ceny za uvedené služby:

Cena v €Merná 
jednotka

Druh služby

č. Cena v €Merná 
jednotka

Druh výkonu

č.

Ceny vodného a stočného platia na celé regulačné obdobie od 02.09.2019 do 31.12.2021, pokiaľ ÚRSO neschváli zmenu 
cenového rozhodnutia.

č.

HZS podľa jednotlivých profesií bude fakturovaná za každých začatých 15 min. Minimálna cena pri výkone je sadzba za 15 
min .

2.2

Profesia Cena v €

Robotnícka profesia2.1

Odborný technicko - administratívny zamestnanec

Merná 
jednotka

Cena za napojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod vodovodnou prípojkou do 1“  

Cena za napojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou do 160 mm 

cena materiálu podľa dodacieho listu
Cena za ostatné STM práce (vodovodné prípojky nad profil 1“, kanalizačné prípojky ≥ 200 mm, 
ostatné práce menšieho rozsahu)

Cena za práce väčšieho rozsahu - sa stanovuje dohodou na základe predpokladaných nákladov 

Vyjadrenie k vydaniu územného rozhodnutia

výkon



4.2
a) rodinný dom, individuálna rekreácia - novostavba / rekonštrukcia / prístavba / 

nadstavba / asanácia - napojenie na VV a VK nové / rekonštrukcia / 
odstránenie VP, KP

30,83 37,00

b) rodinný dom, individuálna rekreácia -  novostavba / rekonštrukcia / prístavba / 
nadstavba / - bez zmeny napojenia, bez napojenia na VV a VK (zásobovanie 
vodou zo studne a odkanalizovanie do žumpy, MČOV)

15,83 19,00

c) bytový dom, priemyselný / polyfunkčný/iný objekt - novostavba / 
rekonštrukcia / prístavba / nadstavba - bez zmeny napojenia, bez napojenia na 
VV a VK (zásobovanie vodou zo studne a odkanalizovanie do žumpy, MČOV)

30,83 37,00

d) bytový dom, priemyselný / polyfunkčný / iný objekt - novostavba / 
rekonštrukcia / prístavba / nadstavba - s odberom alebo produkciou 
odpadových vôd nad 2 l/s alebo VP nad DN 40 - napojenie na VV a VK nové / 
rekonštrukcia / odstránenie VP, KP

125 150,00

e) bytový dom, priemyselný / polyfunkčný / iný objekt - novostavba / 
rekonštrukcia / prístavba / nadstavba / asanácia - s odberom alebo produkciou 
odpadových vôd do 2 l/s alebo VP do DN 40 (vrátane) - napojenie na VV a VK 
nové / rekonštrukcia / odstránenie VP, KP

62,5 75,00

f) rekonštrukcia / prekládka / rozšírenie cudzích inžinierskych sietí (elektro, plyn, 
optika), komunikácie, parkoviská, chodníky, úpravy vodných tokov, skládky, 
stavby v ochrannom pásme VZ, prieskum území, geologický prieskum 
ochranných pásiem vodných zdrojov, nový ťažobný priestor, prevádzkové 
poriadky, havarijné plány, štúdie, IZ - v kolízii s VV a VK

78,33 94,00

g) rekonštrukcia / prekládka / rozšírenie cudzích inžinierskych sietí (elektro, plyn, 
optika), komunikácie, parkoviská, chodníky, úpravy vodných tokov,  skládky, 
prevádzkové poriadky, havarijné plány, štúdie, IZ - bez kolízie s VV a VK

30,83 37,00

h) rekonštrukcia / prekládka / budovanie nových IS (vodovod, kanalizácia)  IBV, 
HBV, iné 78,33 94,00

i) diaľnice
171,67 206,00

4.3
a) ohlásenie drobnej stavby (altánok, garáž, oplotenie, prípojky inž. sietí - 

elektro, plynová, optická...)  15,83 19,00

b) zakreslenie sietí SEVAK (poskytnutie podkladu pre spracovanie PD)
15,83 19,00

c) predĺženie platnosti vyjadrenia - bez zmien
15,83 19,00

d) Vyjadrenie k návrhu na vydanie zlúčeného ÚR a SP pre stavby uvedené v  
bode 1. písm. a) 30,83 37,00

4.4
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Od poplatku sú oslobodené právnické a fyzické osoby podľa zákona č. 145/1995 Z.z. (štátne orgány, obce, vyššie 
územné celky, SPF, súdy....) a v súlade so zákonom  č. 135/1961 Zb. a zákonom č. 71/1967 Zb. aj NDS, a.s., SSC, 
ŽSR. 

Vyjadrenie v skrátenej lehote do 7 pracovných dní sa neposkytuje pri doručení písomnej požiadavky v mesiacoch 
január, júl, august a december.

Konzultačné hodiny: streda 8:00-12:00 hod. a 13:00-15:00 hod.

Lehota pre výkon vyjadrenia začína plynúť 1. pracovným dňom nasledujúcim po doručení žiadosti. V prípade, ak 
nebude dodržaná lehota na vyjadrenie z dôvodu prekážky na strane poskytovateľa služby bude vyjadrenie / 
podklad poskytnutý bezplatne. 

Cena za opätovné vyjadrenie k opravenej / doplnenej PD je stanovená vo výške 50 % z ceny za vyjadrenie do 30 
kalendárnych dní.

Cena je stanovená za poskytnutie vyjadrenia / podkladu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej 
požiadavky.
Cena za poskytnutie vyjadrenia v skrátenej lehote do 7 pracovných dní sa stanovuje vo výške trojnásobku ceny 
uvedenej za poskytnutie vyjadrenia do 30 dní.

Vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia

Ostatné

 Doplňujúce informácie

výkon

výkon



5. Ceny dopravy a mechanizmov

bez DPH s DPH
5.1.
5.1.1
a) Doba použitia - cena za dobu použitia  špeciálneho vozidla na čistenie a 

pretláčanie kanalizácie , bude fakturovaná (za každých začatých 15 min.) od 
príchodu k zákazníkovi po odchod od zákazníka

15 min. 11,75 14,10

b) Doprava – cena za odjazdené  kilometre k zákazníkovi a späť €/km 2,80 3,36
c) Vodné - cena za vodu použitú na čistenie a pretláčanie kanalizácie podľa 

Cenníka
m³

d) Stočné - cena za odvedenú odpadovú vodu podľa Cenníka m³
5.1.2
a) Doba použitia - cena za dobu použitia špeciálneho vozidla na vývoz žúmp a 

septikov, bude fakturovaná (za každých začatých 15 min.) od príchodu k 
zákazníkovi po odchod od zákazníka

15 min. 14,50 17,40

b) Doprava - cena za odjazdené kilometre z miesta výjazdu k miestu výkonu, z 
miesta výkonu na ČOV a z ČOV na miesto výjazdu €/km 2,50 3,00

c) Likvidácia - cena za zneškodnenie odpadu podľa Cenníka m³
5.1.3
a) Doba použitia s obsluhou – cena za dobu použitia vozidla  spojená s obsluhou 

nadstavby vozidla a práce čerpadla, fakturovaná bude HZS  za dobu použitia, a 
to za každých začatých 15 min od príchodu špeciálneho vozidla k zákazníkovi 
po odchod od zákazníka

15 min. 14,00 16,80

b) Doba použitia  bez obsluhy - cena za státie u zákazníka bez obsluhy nadstavby 
vozidla  a bez práce  čerpadla, fakturovaná bude hodinová sadzba, a to za 
každých začatých 15 min od príchodu špeciálneho vozidla k zákazníkovi po 
odchod od zákazníka

15 min. 1,04 1,25

c) Doprava - cena za odjazdené kilometre z miesta výjazdu na miesto výkonu a 
späť

€/km 3,40 4,08

d) Vodné - cena za vodu dovezenú k zákazníkovi podľa Cenníka m³
e)

5.2
Typ vozidla

a) Nákladné vozidlo do 12 t €/km 0,60 0,72

b) Nákladné vozidlo nad 12 t €/km 2,20 2,64

c) Technologické vozidlo €/km 0,40 0,48

5.3
a) Pracovné stroje pre zemné výkopové práce 1/4 

motohodiny
5,25 6,30

b) Nakladače 1/4 
motohodiny

13,00 15,60

5.4
a) Osobné vozidlo €/km 0,60 0,72

Predpokladané miesto výjazdu pri špeciálnej doprave: 
Žilina, Bôrická cesta 1960 (sídlo spoločnosti); Čadca, U Kyzka 751 (sídlo prevádzky)

Merná 
jednotka

Cena v €č. Druh výkonu

Za výkony osobnej dopravy bude fakturovaná cena za odjazdené kilometre. 
HZS obsluhy sa bude fakturovať za profesie podľa Cenníka.
Predpokladané miesto výjazdu pri doprave a použití mechanizmu: 
Žilina, Bôrická cesta 1960 (sídlo spoločnosti); Čadca, U Kyzka 751 (sídlo prevádzky)

Čistenie a pretláčanie kanalizácie 

Vývoz žúmp a septikov

Dovoz pitnej vody

Odvoz a dovoz vodiča k cisterne podľa cenníka výkonov a služieb (typ vozidla - technologické vozidlo + HZS 
obsluhy podľa profesie podľa bodu 5.2) ak bude špeciálne vozidlo na dovoz pitnej vody pristavené u zákazníka  
nad rámec troch hodín podľa Cenníka

Mechanizmy – pracovné stroje , traktory (kategória vozidiel – P ,T,V)

Nákladná doprava (kategória vozidiel - N)

Za výkony nákladnej dopravy bude fakturovaná cena za odjazdené kilometre.
Obsluha sa bude fakturovať HZS podľa profesie podľa Cenníka.

Za výkony mechanizmov bude fakturovaná cena za motohodiny. 
HZS obsluhy sa bude fakturovať za profesie podľa Cenníka.
K cene podľa písmena b) sa bude fakturovať cena podľa bodu 5.2 Cenníka.

Špeciálna doprava

Osobná doprava



6. Ceny špeciálnych činností

bez DPH s DPH
6.1
a) Vytýčenie poruchy, potrubia, a hľadanie poklopov 30 min. 

merania
32,50 39,00

K cene podľa písm. a) bude fakturovaná doprava podľa Cenníka €/km 0,40 0,48
6.2
a) Diagnostika v teréne 30 min. 

merania
47,00 56,40

K cene podľa písm. a) bude fakturovaná doprava podľa Cenníka €/km 0,60 0,72

7. Ceny výkonov a služieb laboratória za skúšky a súvisiace služby

bez DPH s DPH
7.1
7.1.1
a) Escherichia coli 5,42 6,50
b) Koliformné baktérie 5,42 6,50
c) Enterokoky 5,42 6,50
d) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C 3,42 4,10
e) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 °C 3,42 4,10
f) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C 3,42 4,10
g) Clostridium perfringens 5,42 6,50
7.1.2
a) Bezfarebné bičíkovce 2,77 3,32
b) Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov) 2,77 3,32
c) Živé organizmy (vrátane bezfarebných bičíkovcov) 5,54 6,65
d) Abiosestón 2,77 3,32
e) Mŕtve organizmy 2,77 3,32
f) Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií) 2,77 3,32
g) Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky 2,77 3,32
h) Železité a mangánové baktérie 2,77 3,32
i) Mikroskopický obraz / Stanovenie biosestónu 5,18 6,22
7.1.3
7.1.3.1

a) Antimón - AAS (hydridná technika FIAS) 7,04 8,45
b) Arzén - AAS (hydridná technika FIAS) 7,54 9,05
c) Dusičnany 3,56 4,27
d) Dusitany 3,04 3,65
e) Fluoridy 3,04 3,65
f) Chróm celkový - AAS (elektrotermická technika) 7,04 8,45
g) Kadmium - AAS (elektrotermická technika) 7,04 8,45
h) Kyanidy (fotometricky) 2,48 2,98
i) Meď - AAS (plameňová technika) 3,76 4,51
j) Nikel - AAS (elektrotermická technika) 7,04 8,45
k) Olovo - AAS (elektrotermická technika) 7,04 8,45
l) Ortuť - AAS (technika studených pár FIAS) 7,04 8,45
m) Selén - AAS (hydridná technika FIAS) 7,04 8,45
n) Bromičnany 21,48 25,78
7.1.3.2

Benzén
1,2 - dichlórbenzén
1,3 - dichlórbenzén
1,4 - dichlórbenzén
1,2 - dichlóretán
Monochlórbenzén
Tetrachlóretén
Tetrachlórmetán
Toluén
Trichlóretén

Cena bude fakturovaná za každú začatú polhodinu výkonu. Minimálna cena pri výjazde je sadzba za 1 polhodinu.

Monitoring kanalizačnej siete 

Cena v €Merná 
jednotka

č. Druh výkonu

Merná 
jednotka

Cena v €

Surová, upravená, podzemná a pitná voda
Mikrobiologické skúšky

Hydrobiologické skúšky

Fyzikálne a chemické skúšky
anorganické skúšky

organické skúšky
Aromatické uhľovodíky a chlórované rozpúšťadlá:  

53,96 64,75

skúška

skúška

skúška

skúška

č. Druh výkonu

Ceny za vytyčovanie porúch, potrubí a hľadanie poklopov 

a)



o-xylén
m-xylén + p-xylén
Brómdichlórmetán
Chloroform
Bromoform
Dibrómchlórmetán
Etylbenzén

b) Stanovenie do 4-och vybraných aromatických uhľovodíkov a chlórovaných 
rozpúšťadiel 49,99 59,99

c) Stanovenie 1-neho vybraného aromatického uhľovodíka a chlórovaného 
rozpúšťadla 35,90 43,08

Organochlórované pesticídy
Heptachlór
Metoxychlór
Dichlórdifenyldichlóretán
Hexachlórbenzén
Lindan
Aldrin
Endrin

e) Stanovenie 1-ného vybraného organochlórovaného pesticídu 47,81 57,37
Polárne pesticídy
Simazín
Atrazín
Propazín
Terbutylazín
Prometryn
Terbutryn 

g) Stanovenie 1-ného vybraného polárneho pesticídu 47,81 57,37
Polycyklické aromatické uhľovodíky:
Fluorantén
Benzo(b)fluorantén
Benzo(k)fluorantén
Beno(a)pyrén
Benzo(g, h, i) perylén
Indeno(1,2,3,cd)pyrén

i) Stanovenie 1-ného vybraného polycyklického aromatického uhľovodíka 66,14 79,37
7.1.3.3
a) Voľný chlór 1,90 2,28
b) Chlórdioxid 4,24 5,09
c) Chlórované fenoly:

2,4 - dichlórfenol
2,4,6 - trichlórfenol

d) Chloritany 21,48 25,78
7.1.3.4
a) Absorbancia 2,11 2,53
b) Amónne ióny 3,04 3,65
c) Celkové rozpustené látky 3,77 4,52
d) Farba - fotometricky 2,22 2,66
e) Hliník - fotometricky 2,80 3,36
f) Chemická spotreba kyslíka manganistanom 2,80 3,36
g) Chloridy 2,38 2,86
h) Mangán - AAS (plameňová technika) 4,24 5,09
i) Mangán - fotometricky 2,71 3,25
j) Nasýtenie vody kyslíkom (sonda) 1,90 2,28
k) Reakcia vody - pH 1,90 2,28
l) Sírany 2,80 3,36
m) Sulfán voľný 1,90 2,28
n) Chuť 0,52 0,62
o) Teplota vody 0,24 0,29
p) Zákal 1,18 1,42
r) Pach 0,52 0,62
s) Zinok - AAS (plameňová technika) 3,77 4,52

26,72 32,06

h)

66,14 79,37

f)

57,37

57,37

skúška

skúška

47,81

d)

47,81

Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie účinky

Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

skúška



t) Železo - AAS (plameňová technika) 4,24 5,09
u) Železo - fotometricky 2,71 3,25
v) Vodivosť 1,42 1,70
z) Sodík 2,80 3,36
7.1.3.5
a) Vápnik 1,55 1,86
b) Horčík 1,55 1,86
c) Vápnik a horčík 2,24 2,69
7.1.3.6
a) Celková objemová aktivita alfa 16,36 19,63
b) Celková objemová aktivita beta 16,36 19,63
c) Objemová aktivita radónu 222 33,40 40,08
7.1.4
a) Teplota vzduchu 0,24 0,29
b) Nepolárne extrahovateľné látky (UV a IČ) rozpúšťadlo S-316 38,40 46,08
c) Draslík 2,80 3,36
d) Kyselinová neutralizačná kapacita do pH 4,5 2,38 2,86
e) Zásadová neutralizačná kapacita do pH 8,3 2,38 2,86
f) Biologická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie 4,24 5,09
g) Chemická spotreba kyslíka dichromanom draselným 4,24 5,09
h) Stanovenie koncentrácie chlórdioxidu v koncentrovanom roztoku, ktorý vyrobí 

chlórdioxidová jednotka 2,11 2,53

i) Stanovenie hliníka v koagulante v % 6,56 7,87
j) Stanovenie chloritanov a chlorečnanov v koncentrovanom roztoku chlórdioxidu 17,33 20,80
k) Ciachovanie Depoloxcov na stanovenie úbytkového chlórdioxidu alebo chlóru 17,86 21,43
l) Stanovenie koncentrácie chlórnanu sódneho používaného na chlorovanie 4,69 5,63
m) Určenie optimálnej dávky koagulantu 154,76 185,71
n) Určenie vlastnej spotreby vody na chlórdioxid 27,72 33,26
o) Stanovenie chloritanu sódneho 4,88 5,86
7.1.5.
a) Príprava roztoku o-tolidínu (250ml) 1,41 1,69
b) Štandardný roztok na kalibráciu zákalomerov (2l) 3,88 4,66
c) Príprava roztoku kyseliny chlorovodíkovej 1:1 (1l) 2,38 2,86
d) Príprava destilovanej vody (1l) 0,65 0,78
e) Reagenčná fľaša so zábrusom (objem 250 ml) 4,24 5,09
f) Reagenčná fľaša so zábrusom (objem 500 ml) 4,69 5,63
g) Reagenčná fľaša so zábrusom (objem 2l) 7,04 8,45
7.2
a) Teplota vody 0,24 0,29
b) Teplota vzduchu 0,24 0,29
c) Reakcia vody - pH 1,90 2,28
d) Kyselinová neutralizačná kapacita do pH 4,5 2,38 2,86
e) Chemická spotreba kyslíka dichromanom draselným 5,42 6,50
f) Biologická spotreba kyslíka za 5-dní s potlačením nitrifikácie 6,56 7,87
g) Biologická spotreba kyslíka za 5-dní s potlačením nitrifikácie (znečistená 

vzorka) 11,99 14,39

h) Rozpustené látky (gravimetria) 3,97 4,76
i) Rozpustené látky po žíhaní pri 550 °C (gravimetria) 2,59 3,11
j) Nerozpustené látky (gravimetria) 4,24 5,09
k) Nerozpustené látky - strata žíhaním 3,32 3,98
l) Celkové látky (gravimetria) 2,80 3,36
m) Celkové látky - strata žíhaním (gravimetria) 2,59 3,11
n) Nepolárne extrahovateľné látky  (gravimetria) 9,42 11,30
o) Nepolárne extrahovateľné látky (UV a IČ) rozpúšťadlo S-316 38,40 46,08
p) Povrchovo aktívne látky aniónové 5,63 6,76
r) Dusík - amoniakálny 3,32 3,98
s) Dusík - dusičnanový 3,56 4,27
t) Dusík - dusitanový 3,04 3,65
u) Dusík - organický ( výpočet) 0,73 0,88
v) Dusík - celkový 8,02 9,62
z) Chloridy (odmerná analýza) 2,38 2,86

Rádiologické skúšky

Ostatné skúšky

Iné

skúška

Ukazovatele, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiadúca

skúška

skúška

skúška

ks

Odpadové vody, kaly



aa) Fosfor - fosforečnanový 4,69 5,63
ab) Fosfor - celkový 7,04 8,45
ac) Mastné kyseliny prchajúce s vodnou parou 7,04 8,45
ad) Extrahovateľné látky 22,00 26,40
af) Stanovenie objemu usaditeľného kalu 1,18 1,42
ag) Kalový index (výpočet) 0,73 0,88
ah) Mikrovlnný rozklad kalu vzorka 9,36 11,23
 7.2.1
a) Odber vzorky odpadovej vody do 5 vzorkovníc 7,49 8,99
b) Odber vzorky odpadovej vody do viac ako 5 vzorkovníc 9,98 11,98
c) Zlievanie vzorky - manuálny odber (odpadová voda) 1,90 2,28
d) Odber vzorky pitnej vody do jednej vzorkovnice 1,83 2,20
e) Inštalácia a demontáž automatického vzorkovača 7,04 8,45
f) Súčinnosť odberu vzorky odpadovej vody z cisterny (do jednej vzorkovnice) 1,52 1,82
 7.2.2
a) Evidencia vzorky a vystavenie protokolu o skúškach vzorka 3,62 4,34
b) Zapožičanie špeciálne pripravených vzorkovníc alebo čistenie vzorkovníc 

zákazníka (za jednu vzorkovnicu) ks 0,97 1,16

c) Zapožičanie prenosných chladničiek a chladiacich zmesí vzorka 2,32 2,78
d) Poskytnutie záznamu z monitorovania teploty okolia vzorky počas odberu a 

transportu vzorka 1,90 2,28

e) Odber vzoriek, pri ktorých dopravu zabezpečuje zákazník (sadzba za každých 
začatých 30 min.) vzorka 6,00 7,20

f) Zabezpečenie subdodávky (sadzba za jednu vzorku) vzorka 3,80 4,56
g) Poskytnutie fotografickej dokumentácie z hydrobiologického rozboru vzorky 

vody vzorka 3,59 4,31

h) Zabezpečenie preškolenia a preskúmania pracovníkov odberateľa k odberom 
vzoriek vôd. Súčasťou je poskytnutie písomných dokumentov. 

sadzba za 
rok

69,05 82,86

i) Odber zlievanej vzorky, pri ktorom je nevyhnutná prítomnosť pracovníka 
laboratória (sadzba za každých začatých 30 min.) vzorka 6,00 7,20

j) Urgentný výkon služieb (v termíne podľa požiadavky zákazníka) sadzba za 
rok

8. Ceny za prerušenie / obnovenie dodávky vody / odvedenie odpadovej vody

bez DPH s DPH
8.1

a) do dimenzie 1" na podnet SEVAK-u 35,00 42,00

b) nad dimenziu 1" na podnet SEVAK-u 55,00 66,00

c) do dimenzie 1" na požiadavku odberateľa 31,00 37,20

d) nad dimenziu 1" na požiadavku odberateľa 50,00 60,00

8.2
a) do dimenzie 1" na podnet SEVAK-u 35,00 42,00

b) nad dimenziu  1" na podnet SEVAK-u 55,00 66,00

c) do dimenzie 1" na požiadavku odberateľa 31,00 37,20

d) nad dimenziu  1" na požiadavku odberateľa 50,00 60,00

8.3
a) paušálny poplatok za trvalé prerušenie dodávky vody v mieste plnenia výkon 1 210,00 1 452,00

8.4
a) paušálny poplatok za trvalé prerušenie odvádzania odpadovej vody v mieste 

plnenia 
výkon 914,00 1096,80

K cene podľa písmena c), d) bude fakturovaný použitý materiál.

K cene podľa písmena c), d) bude fakturovaný použitý materiál.

100% prirážka za 
každú položku

Odber vzoriek

Ostatné skúšky

Paušálny poplatok za obnovenie dodávky vody dočasne prerušenej

Paušálny poplatok za trvalé prerušenie dodávky vody

Paušálny poplatok za trvalé prerušenie odvedenia odpadovej vody

Paušálny poplatok podľa bodov 8.1 - 8.4 je stanovený na jedno odberné miesto.

č. Cena v €Merná 
jednotka

Paušálny poplatok za dočasné prerušenie dodávky vody  (uzatvorenie uličného ventilu, demontáž 
meradla, osadenie pevného tesnenia pred/za meradlo)

Druh výkonu / služby

vzorka

výkon

výkon



9. Ceny za služby spojené s meradlami 

bez DPH s DPH
9.1

a) do dimenzie DN 40 67,00 80,40
b) od dimenzie DN 50 78,00 93,60

9.2 Cena za fakturačné meradlo 
a) DN 20 23,00 27,60
b) DN 25 - 40 51,00 61,20
c) DN 50 a viac 246,00 295,20
d) kombinované meradlo kompletné pri výmene len jedného meradla, bez 

poškodenia prepínacieho ventilu, bude použitá cena za meradlo  podľa 
veľkosti vymeneného  meradla)

692,00 830,40

9.3

a) Q min 0,05  – Q max 30 (METWIN 50) 640,00 768,00
b) Q min 0,05  – Q max 80 (METWIN 80) 670,00 804,00
c) Q min 0,05  – Q max 120 (METWIN 100) 700,00 840,00
d) Q min 0,10  – Q max 300 (WPVD 150) 1 344,00 1 612,80
9.4
a) paušálny poplatok za preskúšanie meradla do DN 40 65,00 78,00
b) paušálny poplatok za preskúšanie meradla nad DN 50 100,00 120,00
9.5

a) Cena za výmenu / montáž vodomeru  10,00 12,00
b) Cena za výmenu vodomeru, s úpravou podmienok merania podľa zákona 

č.142/2000 Z. z. o metrológii 13,30 15,96

c) Cena za overenie správnosti osadenia vodomeru montážnou plombou 2,30 2,76
K cene podľa písmen  a) - c) bude fakturovaná cena za použitý materiál
9.6
a) paušálny poplatok za mimoriadny odpočet meradla vykonaný mimo 

harmonogramu  výkon 15,00 18,00

9.7
a) paušálny poplatok za obhliadku a určenie podmienok pre osadenie meradla na 

iný zdroj výkon 23,00 27,60

9.8
a) paušálny poplatok za osadenie fakturačného meradla na iný zdroj 78,50 94,20
b) paušálny poplatok za výmenu fakturačného meradla na inom zdroji (montáž a 

demontáž)
67,00 80,40

c) paušálny poplatok za demontáž fakturačného meradla na inom zdroji 55,75 66,90
K cene podľa bodov a) - b) bude fakturovaná cena za vodomer a použitý materiál.
9.9
a) Paušálny poplatok výkon 38,58 46,3

10. Ceny za služby spojené s obchodnou činnosťou 

bez DPH s DPH
10.1
a) Paušálny poplatok  za zbytočný výjazd výkon 22,00 26,40

10.2
a) Cena za upomienku ks 1,25

10.3
a) Paušálny poplatok za mimoriadne vyúčtovanie vodného / stočného na 

odbernom mieste na základe požiadavky odberateľa / producenta mimo 
harmonogramu

odberné 
miesto

3,75 4,50

K cene bude fakturovaná cena za použitý materiál.

Merná 
jednotka

Cena v €č. Druh výkonu

Poplatok sa uplatňuje, ak dodávateľ nemôže realizovať výkon z dôvodu na strane odberateľa.                                                                                                                    

Cena sa stanovuje podľa cenníka poštových služieb vydaného Slovenskou poštou a.s., podľa ktorého bude automaticky 
upravovaná.

K cene bude fakturované vykonanie odpočtu v súlade s týmto Cenníkom.

Cena za zbytočný výjazd 

Cena za upomienku  

Cena za mimoriadne vyúčtovanie odberného miesta 

Cena v €

Paušálny poplatok za úradné preskúšanie meradla

Paušálny poplatok za mimoriadny odpočet meradla

Paušálny poplatok za meranie na inom zdroji 

Servisné  a montážne práce

Paušálny poplatok za obhliadku pre osadenie meradla na iný zdroj   

Paušálny poplatok za osadenie, výmenu (demontáž a montáž), demontáž  fakturačného meradla, 
okrem úkonov, ktoré súvisia s neoprávneným konaním  uvedeným v bode 10.4 

K cene bude fakturovaná cena meradla, ak dochádza k výmene meradla z dôvodu poškodenia alebo cena meradla, ak došlo 
k odcudzeniu meradla a použitý materiál.

Cena za zabezpečenie merania dodávky vody pre odber, ktorý sa vyznačuje vysokým kolísaním  
prietokov Q min - Q max mimo meracieho rozsahu  štandardných meradiel

Cena za montáž, výmenu vodomerov a overenie správnosti montáže, 
ak verejný vodovod nie je v prevádzke SEVAK-u 

č. Druh výkonu / služby Merná 
jednotka

výkon

ks

ks

výkon

výkon

výkon



10.4

a) Paušálny poplatok za neoprávnené napojenie na verejný vodovod 
(domácnosť) 553,23 663,88

b) Paušálny poplatok za neoprávnené napojenie na verejný vodovod (ostatní 
odberatelia) 1 106,46 1 327,75

c) Paušálny poplatok za neoprávnené napojenie na verejnú kanalizáciu 
(domácnosť) 553,23 663,88

d) Paušálny poplatok za neoprávnené napojenie na verejnú kanalizáciu (ostatní 
odberatelia) 1 106,46 1 327,75

e) Paušálny poplatok za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu (ostatní 
odberatelia) za rok 276,61 331,93

f) Paušálny poplatok za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu 
(domácnosť) za rok 175,00 210,00

g) Paušálny poplatok za neoprávnené vypúšťanie odpadovej vody do verejnej 
kanalizácie (ostatní odberatelia) za rok 276,61 331,93

h) Paušálny poplatok za neoprávnené vypúšťanie odpadovej vody do verejnej 
kanalizácie (domácnosť) za rok 175,00 210,00

i) Paušálny poplatok za neumožnenie vstupu dodávateľa na pripojenú 
nehnuteľnosť na účely zistenia stavu meradla, odpočtu číselníka meradla,  
alebo jeho opravy, výmeny, vykonania kontroly

138,30 165,96

j) Paušálny poplatok za neodstránenie prekážok, ktoré znemožňujú odčítanie 
stavu číselníka na meradle 138,30 165,96

k) Paušálny poplatok za neumožnenie vykonania kontrolného merania množstva 
a kvality pitnej vody a vypúšťanej odpadovej vody 138,30 165,96

l) Paušálny poplatok za neumožnenie zistenia technického stavu vodovodnej 
prípojky, kanalizačnej prípojky 138,30 165,96

m) Paušálny poplatok za odstránenie meradla, úmyselné poškodenie meradla, 
vykonanie opatrení aby vodomer nezaznamenával alebo zaznamenával 
nesprávne, poškodenie plomby 

110,65 132,78

n) Paušálny poplatok za prepojenie vnútorných rozvodov vody tak, že dochádza k 
zmiešavaniu vody z iného zdroja s vodou vo VV 221,29 265,55

10.5
a) Paušálny poplatok za poskytnutie obchodnej informácie výkon 11,25 13,50

11. Ceny za činnosti spojené so zneškodnením odpadov, odvedením odpadovej vody

bez DPH s DPH
11.1
a) kat. číslo 16 10 02 vodné kvapalné odpady iné ako  16 01 01

1,75 2,10

b) kat. číslo 19 07 03 priesaková kvapalina zo skládky odpadov
1,75 2,10

c) kat. číslo 19 05 99 odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov inak 
nešpecifikované                                                        1,75 2,10

d) kat. číslo 19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd                                                      
1,75 2,10

e) kat. číslo 20 03 04 kal zo septikov                                              
1,75 2,10

f) kat. číslo 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie                                                       
1,75 2,10

g) odpadová voda zhromažďovaná v žumpách                                                         
1,75 2,10

h) kat. číslo 02 07 02 odpad z destilácie liehu  
2,25 2,70

i) kat. číslo 02 07 04 materiály nevhodné pre spotrebu alebo spracovanie           
23,75 28,50

j) vedľajší živočíšny produkt – materiál kategórie 3 srvátka
2,25 2,70

11.2
a) Paušálny poplatok výkon 13,75 16,50

K cene podľa  písm. a) - j) bude fakturovaná cena dopravy podľa Cenníka.

č. Druh výkonu / služby Merná 
jednotka

Cena v €

Dodávateľ má právo fakturovať paušálny poplatok v prípade zistenia neoprávneného konania. 
Zaplatením paušálneho poplatku nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Paušálny poplatok za poskytnutie písomnej obchodnej informácie 

Cena za kontrolu pripojenia na verejnú kanalizáciu

Paušálny poplatok za neoprávnené konanie alebo nesplnenie si povinností  odberateľom / 
producentom

výkon

m³

Cena za zneškodnenie odpadov



11.3

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Žilina
0,21 0,25 0,29 0,35 0,19 0,23 0,03 0,04

Bytča 
0,84 1,01 1,38 1,66 1,37 1,64 0,16 0,19

Rajec
0,49 0,59 0,83 1,00 0,72 0,86 0,11 0,13

Čadca
0,40 0,48 0,55 0,66 0,48 0,58 0,05 0,06

Kysucké Nové 
Mesto 0,55 0,66 0,82 0,98 0,85 1,02 0,11 0,13

Do ostatných ukazovateľov sú zahrnuté: RL, RAS, NEL, N-NH4, Nc, Pc, ExL a PAL

cena v €/kg cena v €/kg cena v €/kg cena v €/kg
ČOV

Ceny náhrad za vypúšťanie odpadových vôd obsahujúcich nadlimitné 
koncentračné hodnoty v stanovených ukazovateľoch 

Ukazovatele

BSK5 CHSK NL Ostatné 



12. Ceny za kopírovacie práce    

bez DPH s DPH
12.1
a) ČB kópia A4/1 0,08 0,10
b) ČB kópia A3/1 0,17 0,20
c) FB kópia A4/1 0,42 0,50
d) FB kópia A3/1 0,83 1,00
12.2
a) ČB kópia A4/2 0,17 0,20
b) ČB kópia A3/2 0,33 0,40
c) FB kópia A4/2 0,83 1,00
d) FB kópia A3/2 1,67 2,00
12.3
a) CD, DVD vrátane ceny za nosič ks 1,67 2,00

12.4

a) Príprava a dohľadávanie dokumentov, materiálov  15 min. 2,50 3,00
 Úhrada za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

12.5
a) ČB kópia A4/1 0,08 0,10
b) ČB kópia A3/1 0,17 0,20
c) FB kópia A4/1 0,42 0,50
d) FB kópia A3/1 0,83 1,00
12.6
a) ČB kópia A4/2 0,17 0,20
b) ČB kópia A3/2 0,33 0,40
c) FB kópia A4/2 0,83 1,00
d) FB kópia A3/2 1,67 2,00
12.7
a) Obálka formát C6 0,02 0,02
b) Obálka formát C5 0,04 0,05
c) Obálka formát B4 0,08 0,10
12.8
a) CD, DVD vrátane ceny za nosič ks 1,67 2,00

13. Ceny za odpredaj materiálu - sa stanovujú na základe dodacieho listu.
14. Ceny za prenájom nehnuteľností

bez DPH s DPH
14.1
a) chata Štefanová (4. - 9. mesiac) 7 lôžok / noc 40,00 48,00
b) chata Štefanová (10. - 3. mesiac) 7 lôžok / noc 50,00 60,00
c) vodojem Chrasť deň 30,00 36,00

15. Prirážky
č. Druh prirážky
a) Po pracovnej dobe (mimo 7:00 – 15:00 hod.)
b) V čase pracovného voľna (soboty, nedele)
c) Počas sviatkov
K HZS profesie a doprave budú fakturované horeuvedené prirážky.

Výška prirážky

Prenájom nehnuteľností

K cene podľa bodov 12.5. - 12.8 budú fakturované náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho 
cenníka poštových služieb.

K cene podľa bodov 12.1 - 12.3 bude fakturovaná cena za prípravu a dohľadávanie dokumentov, materiálov 
podľa bodu 12.4 Cenníka a náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

vo výške 25 %
vo výške 50 %
vo výške 100 %

č. Druh výkonu
Merná jednotka

Cena v €

č. Nehnuteľnosť
Merná jednotka

Cena v €

Ceny za jednostrannú kópiu pre zákazníkov

Ceny za obojstrannú kópiu pre zákazníkov

Ceny za ukladanie dát na pamäťové médium

Cena za prípravu a dohľadávanie dokumentov

Ceny za jednostrannú kópiu 

Ceny za obojstrannú kópiu  

Ceny za obálku

Ceny za ukladanie dát na pamäťové médium

 1 strana

2 strany

1 strana

2 strany

ks


