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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Ceny pre zákazníkov sú stanovené bez DPH a následne s DPH v súlade so zákonom a. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty a jeho novelami.  

 

V prípade, že sa v cenníku nenachádza konkrétna cena požadovanej služby, ktorá sa špeciálne poskytuje 

zákazníkovi, je možné túto cenu stanoviť písomnou dohodou na základe individuálnej kalkulácie, ktorá 

bude tvoriť osobitú prílohu tejto dohody. Návrh ceny vypracuje Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., 

ktorá takúto službu poskytuje.  

 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. môže za objednané práce a služby požadovať zálohovú platbu 

vopred, ktorej výšku stanoví Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., realizujúca službu pre zákazníka.  

 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. tvorí ceny výkonov a služieb poskytovaných zákazníkom v súlade 

so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Konkrétna tvorba cien Vodárenskej 

spoločnosti Hlohovec, s.r.o. 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 Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. určuje ako cena stanovená 

dohodou. 

Cenník výkonov a služieb je platný a účinný od 1.5.2019. Nadobudnutím účinnosti tohto cenníka strácajú 

platnosť doposiaľ platné cenníky výkonov a služieb vrátane ich dodatkov. 

 

 

 

 

 

 

V Hlohovci dňa 1.5.2019 

 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.  

Šafárikova 30, 92010 Hlohovec 

IČO: 3625556 DIČ: 2020173705 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave 

Oddiel: Sro, vložka číslo 14263/T 
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I. CENY STAVEBNO-MONTÁŽNYCH ČINNOSTÍ 

 

 

Výkony stavebno-montážnych činností sa fakturujú na základe platného cenníka, resp. cenníka Cenekon. 

Cena výkonu obsahuje spotrebovaný materiál, montážne služby, výkon pracovníka a dopravu.  

 

 

II. POPLATKY A SANKCIE 

 

1. Prerušenie (obmedzenie) dodávky vody, resp. odvádzania odpadovej vody z dôvodu 

neplatenia alebo iného dôvodu zo strany odberateľa 

Druh služby 
Merná 

jednotka 

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH  

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 

výkon 45,83 55,00 

 

2. Obnovenie prerušenej dodávky  vody,  resp. prerušeného odvádzania  odpadových  vôd z 

dôvodu neplatenia alebo iného dôvodu zo strany odberateľa 

Druh služby 
Merná 

jednotka 

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH  

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 

výkon 45,83 55,00 

 

3. Prerušenie (obmedzenie)dodávky vody z dôvodu žiadosti odberateľa 

Druh služby 
Merná 

jednotka 

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH  

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 

výkon 34,17 41,00 
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4. Obnovenie prerušenej dodávky vody z dôvodu žiadosti odberateľa 

Druh služby 
Merná 

jednotka 

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH  

Obnovenie   dodávky   vody   z verejného   vodovodu,   ak   bola   

dodávka   vody   prerušená,  resp.  obmedzená  na  vlastnú  žiadosť  

odberateľa podľa § 32 ods. 6zákona  č.  442/2002  Z.  z.  o verejných  

vodovodoch  a verejných  kanalizáciách  v znení neskorších predpisov 

výkon 34,17 41,00 

 

K cene bude pripočítaný priamy materiál, montážne služby, výkon pracovníka a doprava v rámci platného cenníka.  

 

5. Poplatok za úkony spojené so zistením neoprávneného pripojenia na verejný vodovod, 

resp. verejnú kanalizáciu 

Druh služby 
Merná 

jednotka 

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH  

Poplatok za úkony spojené s každým zistením neoprávneného 

pripojenia na verejný vodovod, resp. verejnú kanalizáciu pre FO  
výkon 300,00 - 

Poplatok za úkony spojené s každým zistením neoprávneného 

pripojenia na verejný vodovod, resp. verejnú kanalizáciu pre PO 
výkon 1660,00 - 

 

Poplatok nemá vplyv ma fakturovanie ostatných zistených odberov vody z verejného vodovodu či služieb za 

odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie. Poplatky sankčného charakteru sú oslobodené od 

DPH.   

6. Neumožnenie prístupu prevádzkovateľovi verejného vodovodu na pripojenú 

nehnuteľnosť za účelom zistenia stavu meradla 

Druh služby 
Merná 

jednotka 

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH  

Sankcia za neumožnenie prístupu prevádzkovateľovi verejného 

vodovodu na pripojenú nehnuteľnosť za účelom zistenia stavu meradla 

(po výzve prevádzkovateľa verejného vodovodu) 

výkon 166,00 - 

 

7. Vystavenie upomienky  

 

Druh služby 
Merná 

jednotka 

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH  

Vystavenie upomienky ks 2,50 - 
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III. CENY POSKYTOVANIA VYJADRENÍ K PROJEKTOVEJ 

DOKUMENTÁCII A GRAFICKÝCH PODKLADOV 

 

P.č. Druh služby 
Merná 

jednotka 

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH  

1.* 

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) 

- Rekonštrukcia (nadstavba, prístavba) bez zmeny parametrov    

vodovodnej a kanalizačnej prípojky 

- Vybudovanie novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky 

- Vyjadrenia na búracie práce 

Hod.  10,00 12,00 

2. 

Vyjadrenie k PD a ostatná vyjadrovacia činnosť vyžadujúca 

odborné práce – líniové stavby, polyfunkčné budovy, IBV, bytové 

domy, veľká  priemyselná 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, vyjadrenia k havarijným plánom a prevádzkovým 

poriadkom a pod. 

Hod.  30,00 36,00 

3. 
Urýchlené spracovanie vyjadrenia do 5 pracovných dní (*vzťahuje sa 

len na druh služby s p. č. 1. v tejto tabuľke)  
Hod. 30,00 36,00 

4.  Grafické vytlačenie podkladov z GIS (A4) ks 3,33 4,00 

5. Odborná konzultácia Hod. 30,00 36,00 

 

Cena za poskytovanie  vyjadrení sa  bude fakturovať za každú  celú hodinu výkonu hodinovou  zúčtovacou  sadzbou,  

nad rámec celých  hodín sa  bude  výkon  fakturovať  za  každú  začatú  polhodinu  sadzbou  za  30  min. Lehota na 

poskytnutie súhlasného, resp. nesúhlasného vyjadrenia je  v zmysle  zákona  č.  442/2002  Z.  z. o verejných  

vodovodoch  a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov 30 kalendárnych  dní, pričom začína plynúť  

prvým pracovným dňom nasledujúcim po obdržaní žiadosti. 
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IV. Ceny dopravy, mechanizmov a mechanizácie 

 

P.č. Druh služby 
Merná 

jednotka 

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH  

1. Osobné vozidlo 
hod. 

km 

10,00 

0,50 

12,00 

0,60 

2. Nákladné vozidlo 
hod. 

km 

30,00 

1,50 

36,00 

1,80 

3. Rýpadlo 
hod. 

km 

50,00 

2,50 

60,00 

3,00 

4. Príves 
hod. 

km 

10,00 

0,50 

12,00 

0,60 

5. Uni-Jet 
hod. 

km 

50,00 

0,50 

60,00 

0,60 

6. 
Hydromotor (rezanie asfaltu, rozbrusovanie, čerpanie vody, 

zbíjačka) 
hod. 40,00 48,00 

7. Elektrocentrála hod. 30,00 36,00 

8. Zváračka hod. 30,00 36,00 

9. Čerpadlo kalové hod. 25,00 30,00 

10. Zhutňovač hod. 25,00 30,00 

11. Zmrazovacie zariadenie hod. 25,00 30,00 

12. Kosačka motorová hod. 25,00 30,00 

13. Lanový vyžínač deň 20,00 24,00 

14. Motorová píla deň 25,00 30,00 

15. Uhlová brúska deň 25,00 30,00 

16. Vŕtačka deň 25,00 30,00 

17. Elektrické kladivo deň 25,00 30,00 

18. Nádrž na pitnú vodu 1000 l (cisterna) deň 41,67 50,00 

 

Služby s hodinovou sadzbou sa fakturujú za prvú začatú hodinu. Pri výkonoch nad 1 hodinu sa služba fakturuje 

v 30 minútovom intervale. Služby s dňovou fakturáciou sa fakturujú za každý začatý deň. K cene nákladných 

vozidiel bude pripočítaný mýtny poplatok.  
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V. CENY ŠPECIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

P.č. Druh služby 
Merná 

jednotka 

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH  

1. Lokalizácia úniku vody  hod. 50,00 60,00 

2. Vytyčovanie a vyhľadávanie sietí  hod. 50,00 60,00 

3. 
Preberanie zariadení do správy Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, 

s.r.o., odborný dozor a iné podobné úkony 
hod. 50,00 60,00 

4. 
Zhodnotenie technického stavu vodovodnej alebo kanalizačnej 

prípojky 
hod. 20,00 24,00 

5. Monitorovanie kanalizačnej prípojky kamerou na tlačnom prúte hod. 50,00 60,00 

 

VI. OSTATNÉ POPLATKY 

 

1. Zbytočný výjazd v územnej pôsobnosti Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. 

Druh služby 
Merná 

jednotka 

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH  

Zbytočný (resp. opakovaný neoprávnený) výjazd v územnej pôsobnosti 

VSHC, s.r.o. 
výkon 20,00 24,00 

 

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 a pod. 

 

2. Akékoľvek ďalšie písomné vyjadrenie 

Druh služby 
Merná 

jednotka 

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH  

Akékoľvek iné písomné vyjadrenie neuvedené v cenníku ks 10,00 12,00 

 

3. Poplatok za administratívne úkony spojené s ukončením zmluvy  

Druh služby 
Merná 

jednotka 

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH  

Administratívne úkony spojené s ukončením zmluvy dohodou na 

základe požiadavky odberateľa, resp. producenta 
ks 10,00 12,00 
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4. Opis faktúry na základe požiadavky zákazníka  

Druh služby 
Merná 

jednotka 

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH  

Opis faktúry – poskytnutý fyzicky ks 10,00 12,00 

Opis faktúry – zaslaný elektronicky ks ZDARMA 

 

 


