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I. Ceny za dodávku, distribúciu pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
V súlade s rozhodnutím č. 0015/2018/V zo dňa 16.10.2018, ktoré vydal Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví stanovujeme na obdobie od 18.10.2018 do 31.12.2021 nasledovné ceny za
uvedené služby:
Cena v Eur/m3
Druh služby
bez DPH s DPH
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
0,7427
0,8912
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,9907
1,1888
Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
0,5263
0,6316
II. Hodinové zúčtovacie sadzby podľa profesií
Profesia
montér vodovodov a kanalizácií,
mechanik meracích a regulačných zariadení
automechanik
robotník vodovodov a kanalizácií
majster vodovodov a kanalizácií

Cena v Eur/15 min.

Cena v Eur/hod.

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

3,39

4,07

13,57

16,28

3,19
3,39
4,57

3,83
4,07
5,49

12,75
13,57
18,30

15,30
16,28
21,96

Hodinové zúčtovacie sadzby podľa jednotlivých profesií sa fakturujú za každých začatých 15
minút. Minimálna cena pri výkone práce je sadzba za 15 minút.
Za výkon po pracovnej dobe bude k cene vyfakturovaná prirážka 25 %, v čase pracovného
voľna v sobotu 50 %, v čase pracovného voľna v nedeľu a cez sviatky 100 %.
III. Cena montáže vodovodnej prípojky, resp. kanalizačnej prípojky pre cudzích:
Cena montáže vodovodnej prípojky je prepočítaná do priemeru DN 50 mm. Ostatné
vodovodné prípojky budú oceňované na základe ceny dohodou a zmluvy.
Za vytlačenie situačného podkladu z GIS sa účtuje:

5,50 € bez DPH

6,60 € s DPH

A. Montáž vodovodnej prípojky s vodomernou zostavou:
Ocenené výkony - paušálna sadzba
Navŕtanie do hlavného potrubia:
(výkon vykonáva jeden pracovník – montér)
Osadenie vodomernej zostavy:
(výkon vykonávajú dvaja pracovníci)
Montáž potrubia od odbočenia po ventil pred vodomerom
(výkon vykonávajú dvaja pracovníci)
Montáž vodomeru:
- závitový vodomer (pre RD, vykonáva jeden pracovník)
-prírubový vodomer (pre ostatných, vykonávajú dvaja pracovníci)
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Cena v Eur
bez DPH

s DPH

6,79

8,15

13,57

16,28

0,27

0,32

3,39
13,57

4,07
16,28

B. Montáž vodovodnej prípojky bez vodomernej zostavy
Cena v Eur

Ocenené výkony - paušálna sadzba

bez DPH

s DPH

6,79

8,15

0,27

0,32

13,57

16,28

3,39
13,57

4,07
16,28

Navŕtanie do hlavného potrubia:
(výkon vykonáva jeden pracovník – montér)
Montáž potrubia od odbočenia po ventil pred vodomerom:
(výkon vykonávajú dvaja pracovníci)
Montáž armatúr a tvaroviek potrebných pre montáž vodomeru:
(výkon vykonávajú dvaja pracovníci)
Montáž vodomeru :
- závitový vodomer (pre RD, vykonáva jeden pracovník)
- prírubový vodomer (pre ostatných, vykonávajú dvaja pracovníci)

C. Montáž kanalizačnej prípojky – osadenie potrubia z verejnej kanalizácie po revíznu šachtu,
osadenie revíznej šachty, osadenie potrubia z revíznej šachty po napojenie na domovú časť
kanalizácie – podľa hodinovej zúčtovacej sadzby
D. Cena dopravy: /prípojka + zákrok/
K fakturácií sa pripočíta doprava
Cena v Eur za 1 km jazdy
Doprava (všetky typy vozidiel M1 a N1)
0,40 bez DPH

0,48 s DPH

Mzda je započítaná v montážnych prácach. Dopravné náklady na jednu vodovodnú prípojku
sa rozpočítajú podľa počtu vykonaných prípojok za zmenu jednou pracovnou skupinou.
V prípade, že budú použité ďalšie dopravné prostriedky alebo mechanizmy, tieto sa fakturujú
samostatne podľa cenníka.
K dovozu vodomernej šachty účtujeme 17,17 € bez DPH (20,60 € s DPH) za 1 ks (dovoz
šachty od dodávateľa na TURVOD, a.s. Martin)
Pri montážnych prácach po pracovnej dobe bude k cene vyfakturovaná prirážka 25 %, v čase
pracovného voľna v sobotu 50 %, v čase pracovného voľna v nedeľu a cez sviatky 100 %.
IV. Ceny poskytovania vyjadrení, poskytovania podkladov
Poskytovanie vyjadrení, podkladov a fotokópií
Vyjadrenie k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
k ohláseniu stavby
a) Rodinný dom - novostavba, prístavba, nadstavba a rekonštrukcia, garáž, hosp.
budova a pod. pri RD, drobná stavba (k ohláseniu), prípojky cudzích inžinierskych
sietí, objekt individuálnej rekreácie, asanácia objektu, predĺženie platnosti vydaného
vyjadrenia
b) Priemyselný objekt, polyfunkčný objekt, bytový dom, IBV (pozemné stavby) a pod.
- novostavba, rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a stavebné úpravy

Cena v Eur
bez
s
DPH
DPH

1

c) Nové IBV, súbory stavieb (rekreačný areál a pod.) - nové inžinierske siete – VV a
VK, rozšírenie inžinierskych sietí – VV a VK
d) Cudzie inžinierske siete do 1,5 km, dopravné stavby (miestne komunikácie,
parkoviská, mosty na miestnych komunikáciách, miestne verejné priestranstvá)
skládky miestneho charakteru – nové, rekonštrukcie, prekládky,
e) Veľká priemyselná stavba, diaľnica, cesta I., II., III. triedy, rýchlostná cesta R,
priemyselný areál, športový areál, skládka významnejšieho charakteru, bytový
komplex, cudzie inžinierske siete nad 1,5 km
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10,00

12,00

20,83

25,00

25,00

30,00

25,00

30,00

58,33

70,00

2

Vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia

Rodinný dom - novostavba, prístavba, nadstavba a rekonštrukcia , garáž, hosp.
budova a pod. pri RD, drobná stavba (k ohláseniu), prípojky cudzích inžinierskych
sietí, objekt individuálnej rekreácie, asanácia objektu, predĺženie platnosti vydaného
vyjadrenia,
b) Priemyselný objekt, polyfunkčný objekt, bytový dom, IBV (pozemné stavby) a pod.
- novostavba, rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a stavebné úpravy

12,50

15,00

37,50

45,00

c) Nové IBV, súbory stavieb (rekreačný areál a pod.) - nové inžinierske siete – VV a
VK, rozšírenie inžinierskych sietí – VV a VK, vyvolané prekládky VV a VK
d) Cudzie inžinierske siete do 1,5 km, dopravné stavby (miestne komunikácie,
parkoviská, mosty na miestnych komunikáciách, miestne verejné priestranstvá),
skládky miestneho charakteru – nové, rekonštrukcie, prekládky
e) Veľká priemyselná stavba, diaľnica, cesta I., II., III. triedy, rýchlostná cesta R,
priemyselný areál, športový areál, skládka významnejšieho charakteru, bytový
komplex, cudzie inžinierske siete nad 1,5 km

41,67

50,00

41,67

50,00

83,33

100,00

83,33

100,00

16,67

20,00

a)
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a)

b)

Ostatné vyjadrenia
Vyjadrenia k dokumentácii pre:
rozsiahle areálové siete a rozšírenie sietí, geologický prieskum v území ochranných
pásiem vodárenských zdrojov, stavbu s odberom vody alebo produkciou nad 2 l/s,
lesohospodárske plány
Vyjadrenia k havarijnému plánu

c)

Vyjadrenia k dokumentácii pre:
prieskum územia, nový ťažobný priestor

25,00

30,00

d)

Vyjadrenie k existencii sietí v prevádzke Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
(len text bez mapového podkladu – podklady budú účtované podľa 4. a)

8,33

10,00

e)

Predĺženie platnosti vyjadrenia – bez zmien, pokiaľ došlo k zmenám, tak sa žiadosť
posudzuje ako žiadosť o nové vyjadrenie
Vyjadrenie k doplnenej PD podľa podmienok súhlasného vyjadrenia

50 % z ceny
pôvodného vyjadrenia
50 % z ceny
pôvodného vyjadrenia

Ceny podľa cenníka platí za poskytnutie vyjadrenia žiadateľovi v termíne do 30 dní od doručenia žiadosti.
Dvojnásobok ceny platí za vyjadrenia poskytnuté žiadateľovi v skrátenom termíne do 7 dní od doručenia
žiadosti. Vyjadrenie v skrátenej lehote do 7 pracovných dní sa neposkytuje pri doručení písomnej požiadavky
v mesiacoch január, júl, august a december. Lehota začína plynúť dňom po doručení žiadosti.
4.

Poskytnutie podkladov
Vytlačenie podkladu z GIS – orientačný zákres sietí na neaktualizovanom mapovom
podklade za jednu stranu

a)

b)
5.

formátu A4
formátu A3
Orientačné zakreslenie podzemných vedení A4
Vyhotovenie fotokópie projektovej dokumentácie, dokladov za 1 stranu
Formát A4 - 1 strana

3,83
7,67
3,83

4,60
9,20
4,60

0,58

0,70

Formát A3 – 1 strana

1,17

1,40
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6.
a)
b)

Vyhotovenie fotokópie výsledkov rozboru kvality pitnej vody
pre 1 kontrolované miesto skrátený rozbor
pre 1 kontrolované miesto úplný rozbor

16,67

20,00

50,00

60,00

Eur bez DPH

Eur s DPH

7. Konzultácia techn. riešenia projektovej dokumentácie
- sadzba za každých začatých 15 min.

3,67

4,40

8. Digitálne zakreslenie inžin. sietí v správe TURVOD, a.s. do
poskytnutých podkladov, na CD nosiči:
Vo formáte DGN
-sadzba za každých
začatých 100 m
Vo formáte DWG

30,00
40,00

36,00
48,00

V. Ceny dopravy, mechanizmov
Ceny pre cudzích boli stanovené vo výške úplných vlastných nákladov, vrátane výrobnej
a správnej réžie. V cene je zakalkulovaný 20 % zisk.
Za použitie dopravy po pracovnej dobe bude k cene vyfakturovaná prirážka 25 %, v čase
pracovného voľna v sobotu 50 %, v čase pracovného voľna v nedeľu a cez sviatky 100 %.

Vozidlo, mechanizmus

Cena v Eur
Cena v Eur
za 15 min použitia
za 1 km
bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Skupina č. 1 (osobné vozidlá M1)
Suzuki, Dacia Duster

0,50

0,60

Skupina č. 2 (osobné vozidlá M1)
Mazda 3
Nissan X TRAIL, Škoda KODIAQ

0,31
0,88

0,37
1,06

0,56

0,67

Skupina č.3(malé nákladné voz.N1)
Nissan -všetky typy, Mitsubitshi L200
Toyota Hilux

Nissan Cabstar
Nissan Atleon

Cena platí pre všetky typy vozidiel
uvedených v danej skupine, okrem
Cabstar
a Atleon
2,79
3,35
1,17
1,40
3,10
3,72
0,80
0,96

Skupina č.4(malé nákladné voz.N1)
Citroen - všetky typy+ Peugeot partner

0,40
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0,48

Vozidlo, mechanizmus

Cena v Eur
Cena v Eur
za 15 min použitia
za 1 km
bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Skupina č.5 (špeciálna doprava N2)
AVIA - všetky typy

2,72

3,26

1,00

1,20

Skupina č. 6 (špeciálna doprava N3)
P V3S Valník

3,10

3,72

2,00

2,40

Skupina č. 7
Traktor Zetor

4,30

5,16

9,00
11,00
9,00
9,00
9,00

10,80
13,20
10,80
10,80
10,80

1,50
2,83
1,50
1,50
1,50

1,80
3,40
1,80
1,80
1,80

Skupina č. 9 (mechanizmus)
CATERPILAR

6,25

7,50

Skupina č. 10
Traktor - nakladač (DIECI)
UNC 060

5,50
4,76

6,60
5,71

Skupina č. 11
Mikro rýpadlo DH 0115

2,89

3,47

Skupina č. 12
Vysokozdvižný vozík

4,20

5,04

Skupina č. 13
Prenos.elektr.,zvárací agr.,
rozmraz.trafo

2,58

3,10

Skupina č. 14
Čistič kanalizač. Potrubia RIONED
Vysokotlak.čist.zariadenie KARCHER

3,50
2,84

4,20
3,41

Skupina č. 15
Štvorkolka

3,50

4,20

Skupina č. 16
Kompresory -pojazdné -všetky typy

4,27

5,12

Skupina č.8 (špeciálna doprava N3)
MAN COMBI MT 878 CZ
Saco-kanalizačné vozidlo MAN
IVECO TRAKER 12 m3
MERCEDES BENZ 10 m3
IVECO 8 m3
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Vozidlo, mechanizmus

Cena v Eur
Cena v Eur
za 15 min použitia
za 1 km
bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Skupina č. 17
Čerpadlá -všetky typy a tlaková pumpa

2,33

2,80

Skupina č. 18
Podtunelovač TERRA

4,26

5,11

2,52

3,02

2,88

3,46

Skupina č. 19
Zbíjacie kladivá, rezačka asfaltu,
rozbrusovacie píly
Skupina č. 20
Hydraulický agregát

VI. Ceny špeciálnych služieb
1/ Cena korelátora s príslušenstvom
Korelátor s príslušenstvom

Eur bez DPH

- sadzba za 0,5 hod. merania
- jazda 1 km/Eur

Eur s DPH

22,08
26,50
podľa cenníka dopravy

Cena sa účtuje za každú začatú polhodinu výkonu. Minimálna sadzba pri výjazde je
1 polhodina.
2/ Cena za vytýčenie potrubia
Vytýčenie potrubia
- sadzba za 0,5 hod. merania

Eur bez DPH
17,42

Eur s DPH
20,90

podľa cenníka dopravy

- jazda 1 km/Eur

Cena sa účtuje za každú začatú polhodinu výkonu. Minimálna sadzba pri výjazde je
1 polhodina.
3/ Cena za monitoring kanalizačnej siete
Monitoring kanalizačnej siete
Digitálna inšpekčná kamera – zatláčacia
- sadzba za 0,5 hod. merania

Eur bez DPH

Eur s DPH

15,00

18,00

podľa cenníka dopravy

- jazda 1 km/Eur
Digitálna inšpekčná kamera – CamBoss
- sadzba za 0,5 hod. merania

27,50

33,00

- jazda 1 km/Eur

podľa cenníka dopravy

Cena sa účtuje za každú začatú polhodinu výkonu. Minimálna sadza pri výjazde je
1 polhodina.
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VII. Cena rekreačného zariadenia
Cena v Eur

Zariadenie

bez DPH

s DPH

54,54
9,09

60,00
10,00

Jasenská dolina -9 lôžok

Cena za chatu/noc (do 6 osôb)
Cena za lôžko/noc, za každú ďalšiu osobu nad 6 osôb

K uvedeným cenám v Jasenskej doline sa bude účtovať elektrická energia podľa reálnej
spotreby a aktuálnej ceny. Deti do 5 rokov neplatia.
VIII. Ceny ostatných výkonov
1/ Prerušenie, obnovenie dodávky vody,
upchatie, odstránenie upchatia kanalizačnej prípojky
Cena vrátane dopravy
v EUR bez DPH
v Eur s DPH

Druh služby
Prerušenie dodávky vody (vodovodná prípojka),
upchatie kanaliz. prípojky v mieste napojenia alebo v revíznej
šachte (kanalizačná prípojka):
Obnovenie dodávky vody,
odstránenie upchatia kanalizačnej prípojky:
Prerušenie a obnovenie dodávky vody, resp. odvádzanie
odpadových vôd z dôvodu neplatenia podľa §32 odst.1 písm. m
a odst.8 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách
Mimo pracovnej doby sa pripočíta príplatok 25 %.

24,17

29,00

24,17

29,00

48,33

58,00

2/ Cena za výmenu poškodeného meradla (zavinenie odberateľom)
a/ materiál v cene obstarania
b/ cena montáže – podľa hodinových zúčtov. sadzieb profesií
c/ cena dopravy podľa cenníka
3/ Cena za úradné preskúšanie meradla na žiadosť odberateľa
a/ náklady na úradné preskúšanie meradla vyúčtované dodávateľom
b/ cena demontáže a montáže meradla podľa hodinových zúčtov. sadzieb profesií
c/ cena dopravy podľa cenníka
4/ Cena za mimoriadny odpočet
Paušálny poplatok sa uplatňuje pri vykonaní odpočtu meradla mimo stanoveného cyklu
v harmonograme odpočtov v prípade:
a/ ak odberateľ z akéhokoľvek dôvodu o odpočet požiada
b/ zmeny odberateľa, pokiaľ odberateľ sám nenahlási stav meradla k termínu zmeny
c/ reklamácie stavu meradla, ktorý bol nahlásený odberateľom a pri kontrole sa zistí, že stav
bol správny (neoprávnená reklamácia)
Cena v Eur
bez DPH
s DPH
15,50
18,60

Druh služby
Paušálny poplatok za 1 odpočet meradla
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5/ Cena za zbytočný výjazd
Paušálny poplatok sa uplatňuje, ak výjazd je zbytočnou cestou dodávateľa v prípade:
a/ ak sa odberateľ v dohodnutom čase na odbernom mieste alebo na inom mieste nenachádza
b/ ak odberateľ na základe písomnej výzvy o sprístupnenie meradla nesprístupní odberné
miesto t.j. meradlo
c/ ak sa poverený zamestnanec spoločnosti nachádza na odbernom mieste za účelom
prerušenia dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd z dôvodu neuhradenia vodného
alebo stočného a odberateľ sa priamo na odbernom mieste preukáže dokladom o zaplatení.
d/ ak na základe žiadosti odberateľa o zrušenie fakturácie vôd z povrchového odtoku
(zrážkových vôd) sa vykoná kontrola a odberateľ nemá vykonané technické opatrenia na
zamedzenie odvádzania vôd z povrch. odtoku do verejnej kanalizácie
Cena v Eur
bez DPH
s DPH
15,50
18,60

Druh služby
Paušálny poplatok za zbytočný výjazd

6/ Cena za technickú podporu pre zriadenie merania odoberaného množstva vody
z vlastného zdroja – obhliadka
a/ hodinová zúčtovacia sadzba podľa profesie
b/ cena dopravy podľa cenníka
7/ Cena za zabezpečenie merania dodávky vody pre odberateľov, ktorých odber
sa vyznačuje vysokým kolísaním odberov ( prietokov Q min - Q max) mimo meracieho
rozsahu bežných meradiel
Cena v Eur
bez DPH
s DPH

Vodomery
Q min 0,02 – Q max 70
Q min 0,02 – Q max 150

(VD/DN 50-MEITWIN)
(VD/DN 80-MEITWIN)

550,81
580,41

660,97
696,49

Q min 0,025 – Q max 250

(VD/DN 100-MEITWIN)

650,46

780,55

K cene zakalkulovať 20 % zisk.
8/ Cena za odpredaj materiálu
Pri odpredaji materiálu zo skladu sa cena za odpredaný materiál stanovuje z nákupnej ceny
materiálu. K cene zakalkulovať 20 % zisk.
9/ Cena za príves jednoosí
Cena v Eur/deň
bez DPH
s DPH
8,50
10,20

Druh služby
Cena za príves jednoosí
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10/ Cena cisternového prívesu na vodu
Cena v Eur/deň
bez DPH
s DPH
20,67
24,80
10,17
12,20
podľa cenníka dopravy

Druh služby
Cena cisternového prívesu na vodu (cisterna 4 m3)
Cena cisternového prívesu na vodu (cisterna 1 m3)
Cena dopravy za 1 km/Eur

11/ Cena za vývoz a likvidáciu odpadovej vody zo žúmp
A)
okruh
I.
II.
III.
IV.

Cena v Eur bez DPH
vozidlo
vozidlo
vozidlo
6m3 / 8m3
10 m3
12 m3
42,50
45,83
55,00
46,67
50,83
60,83
51,67
55,83
66,67
55,83

60,83

72,50

Cena v Eur s DPH
vozidlo
vozidlo
6m3 / 8m3
10 m3
51,00
55,00
56,00
61,00
62,00
67,00
67,00

73,00

vozidlo
12 m3
66,00
73,00
80,00
87,00

Do jednotlivých okruhov patria obce:
Okruh I: Bodorová, Háj , Ivančiná, Jazernica, Lipovec, Malý Čepčín, Mošovce, Rakša,
Veľký Čepčín
Okruh II: Abramová, Polerieka, Laclavá, Blatnica, Blážovce, Borcová, Budiš, Čremošné,
Diaková, Dolný Kalník, Dražkovce, Dubové, Horná Štubňa, Horný Kalník,
Moškovec, Ondrášová, Slovenské Pravno, Sučany, Turčiansky Ďur, Turčiansky
Peter, Turčianske Kľačany
Okruh III: Brieštie, Ďanová, Folkušová, Jasenovo, Karlová, Kaľamenová, Laskár, Ležiachov,
Liešno, Podhradie, Konské, Rudno, Sklabinský Podzámok, Slovany, Socovce,
Trebostovo, Trnovo, Turčianske Jaseno, Turčianska Štiavnička, Záborie
Okruh IV: Kláštor pod Znievom, Krpeľany, Nolčovo, Ratkovo, Sklené, Šútovo,
Vrícko
V cene pre fyzické osoby ( domácnosti) je zahrnutá doprava, výkon vozidla a likvidácia.
V cene pre právnické osoby (ostatných odberateľov) je zahrnutá len doprava a výkon vozidla
bez likvidácie.
Cena likvidácie odpadovej vody pre právnické osoby je stanovená podľa bodu 13 platného
cenníka výkonov a služieb.
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Pre mestá a obce, ktoré nie sú uvedené v jednotlivých okruhoch v bode A) a v obciach,
kde je vybudovaná verejná kanalizácia a je možnosť pripojenia sa na ňu, ceny za vývoz
a likvidáciu odpadových vôd zo žúmp podľa jednotlivých okruhov (uvedených v bode
A) neplatia a fakturácia bude nasledovná:
B)
okruh
I.
II.
III.
IV.

Cena v Eur bez DPH
vozidlo
vozidlo
vozidlo
6m3 / 8m3
10 m3
12 m3
45,83
49,17
59,17
50,83
55,00
65,83
55,83
60,00
71,67
60,00
65,00
77,50

Cena v Eur s DPH
vozidlo
vozidlo
6m3 / 8m3
10 m3
55,00
59,00
61,00
66,00
67,00
72,00
72,00
78,00

vozidlo
12 m3
71,00
79,00
86,00
93,00

Do jednotlivých okruhov patria obce:
Okruh I: Martin, Turčiansky Michal, Turčianske Teplice, Vrútky
Okruh II: Bystrička, Košťany nad Turcom, Žabokreky
Okruh III: Benice, Príbovce, Rakovo, Sklabiňa, Turany
Okruh IV: Belá-Dulice, Necpaly, Turček, Valča
V cene pre fyzické osoby ( domácnosti) je zahrnutá doprava, výkon vozidla a likvidácia.
V cene pre právnické osoby (ostatných odberateľov) je zahrnutá len doprava a výkon vozidla
bez likvidácie.
Cena likvidácie odpadovej vody pre právnické osoby je stanovená podľa bodu 13 platného
cenníka výkonov a služieb.

Počas zimného obdobia t.j. od 15.12. do 15.03. príslušného roku a pri teplote pod -5oC a pri
neupravených a neudržiavaných komunikáciách (t.j. so snehovou pokrývkou, bez posypu) sa
vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žúmp nerealizuje.
Pri zmene ceny za vývoz a likvidáciu odpadovej vody zo žúmp, ktorá je spravidla
k 01.04.nasledujúceho roka, sa cena za túto službu stanoví podľa termínu realizácie vývozu.
V prípade sťažených podmienok - t.j. nespevnená komunikácia a v prípade vývozu žumpy
umiestnenej v extraviláne, bude cena za vývoz a likvidáciu odpadových vôd stanovená
individuálne, po osobnej dohode so zákazníkom.
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12/ Cena za odvedenie a čistenie priemyselných, komunálnych alebo osobitných
odpadových vôd
K cene podľa bodu I. Cenníka za odvedenie a čistenie priemyselných odpadových vôd,
komunálnych odpadových vôd alebo osobitných odpadových vôd vypúšťaných producentmi
odpadových vôd do verejnej kanalizácie pri prekročení limitov najvyššej prípustnej miery
znečistenia v sledovaných ukazovateľoch v odpadových vôd vypúšťaných do verejnej
kanalizácie, ktoré sú stanovené v aktualizovanom Prevádzkovom poriadku VK a ČOV
Vrútky (PP ČOV a VK) za odstránenie tohto nadlimitného znečistenia bude fakturovaná
prirážka, ktorá sa stanoví takto:

P=1+

fakturovaná cena
pri prekročení limitnej hodnoty
znečistenia vo vypúšťaných OV

t.j.:
fakturovaná cena

Σ

NHi – Li
Li

kde: NHi -

je nameraná hodnota pre sledovaný ukazovateľ

Li

-

je limitná hodnota pre sledovaný ukazovateľ podľa
PP ČOV a VK

i

-

sledovaný ukazovateľ

= cena za odvedenie a čistenie OV podľa I. Cenníka (JC)
množstvo OV za sledované obdobie (Q)
x
prirážka (P)

x

[€]

= JC x Q x P

13/
Cena za čistenie odpadových vôd (splaškových, priemyselných, komunálnych,
osobitných, z povrchového odtoku – ďalej len „OV“) od právnických osôb alebo
podnikateľov dovezených k prečisteniu na ČOV Vrútky alebo ČOV Turčianske Teplice
cisternovým vozidlom prevádzkovaným Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
(TURVOD) alebo cisternovým vozidlom iného prevádzkovateľa sa vypočíta podľa miery
znečistenia dovezenej OV.
Miera znečistenia OV privezenej ČOV Vrútky resp. ČOV Turčianske Teplice-Diviaky sa
stanoví chemickým rozborom vzorky OV odobratej z každého dovozu OV, chemický rozbor
vzorky OV sa vykoná v prevádzkovom laboratóriu ČOV Vrútky TURVOD-u na náklady
TURVOD-u. Uvedené neplatí pri dovoze OV zo školských zariadení a zariadení obcí a miest,
ktorým prečistenie OV bude fakturované ako fyzickým osobám(občanom) v zmysle bodu 11/
Externého cenníka.
Aktuálna jednotková cena za čistenie 1 m3 OV podľa Externého cenníka sa vynásobí
koeficientom K miery znečistenia OV, pričom koeficient K sa vypočíta ako pomer nameranej
hodnoty znečistenia pre daný ukazovateľ v mg/l a limitnej hodnoty znečistenia v mg/l – viď
nižšie uvedený vzorec.
Limitné hodnoty znečistenia pre dovezené OV sú stanovené ako dvojnásobné hodnoty limitu
podľa vyhl. MŽP SR č. 55/2004 Z.z. pre ukazovatele: Ncelk = 140 mg/l (limitná hodnota podľa
vyhl. č. 55/2004 je 70 mg/l), NH4+ = 90 mg/l (limitná hodnota podľa vyhl. č. 55/2004 je 45
mg/l), Pcelk = 30 mg/l (limitná hodnota podľa vyhl. č. 55/2004 je 15 mg/l) a 10 násobok
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hodnoty limitu pre ukazovateľ CHSKCr = 8000 mg/l (limitná hodnota podľa vyhl. č. 55/2004
je 800 mg/l).
nameraná hodnota znečistenia sledovaného ukazovateľa – limitná hodnota
sledovaného ukazovateľa
K= 1+
limitná hodnota sledovaného ukazovateľa
Pri prekročení limitnej hodnoty znečistenia u viacerých sledovaných ukazovateľov sa
koeficient K vypočíta ako suma prekročení hodnôt.
Cena za dopravu pri použití vozidla v prevádzke Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. sa
stanoví podľa bodu 11/ Externého Cenníka.
14/ Cena za sprevádzanie a prehliadku objektu
Druh služby
Cena za sprevádzanie a prehliadku vodárenského objektu

Cena v Eur/deň
bez DPH
s DPH
50,00
60,00

Výnimku od spoplatnenia môže udeliť generálny riaditeľ pre školy a akcionárov spoločnosti.
15/ Cena za poskytnutie informácií
V súlade s § 21 ods.1 až 3 zák. č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež s vyhláškou Ministerstva financií SR
č. 481/2000 stanovujeme na webovej stránke spoločnosti Sadzobník úhrad za poskytovanie
informácií (§ 5 odst.1 písm. f, zák.č.211/2000 Z.z.).
16/

Cena za vývoz a likvidáciu odpadovej vody z nádrže prevádzky pálenice
(týka sa len odpadovej vody vzniknutej priamo z prevádzky destilačného
zariadenia)
Názov mesta, obce

Martin, Mošovce, Turčiansky Michal
Sučany, Turčianske Kľačany
Turany

Cena v Eur bez DPH
Cena v Eur s DPH
vozidlo vozidlo vozidlo vozidlo vozidlo vozidlo
6m3 / 8m3 10 m3 12 m3 6m3 / 8m3 10 m3 12 m3
42,50
45,83
55,00
51,00
55,00
66,00
46,67
50,83
60,83
56,00
61,00
73,00
51,67
55,83
66,67
62,00
67,00
80,00

V cene je zahrnutá doprava a výkon vozidla bez likvidácie.
Cena za likvidáciu odpadovej vody sa stanoví ako súčin množstva (m³) vyvezenej odpadovej
vody a jednotkovej ceny za likvidáciu 1 m³ odpadovej vody, ktorá je: 0,9907€/1m³ bez DPH
a 1,1888 €/1 m³ s DPH.
IX. Zmluvné pokuty
Za neoprávnený odber podľa § 25, ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. bude Turvod a.s. od
odberateľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 330,00 €. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je
dotknuté právo Turvod a.s. na náhradu škody.
Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa § 25, ods. 4
zákona č. 442/2002 Z.z. bude Turvod a.s. od producenta požadovať zmluvnú pokutu vo výške
330,00 €. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Turvod a.s. na náhradu škody.
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X. Všeobecné ustanovenia
Dňom platnosti tohto cenníka strácajú platnosť doteraz vydané cenníky a doplnky.
Práce, na ktoré nebola stanovená cena sa ocenia dodatočne.
Za všetky výkony a služby po pracovnej dobe bude k cene vyfakturovaná prirážka 25 %,
v čase pracovného voľna v sobotu 50 %, v čase pracovného voľna v nedeľu a cez sviatky
100 %.
Cenník nadobúda platnosť a účinnosť od 15.06.2020 do 31.marca 2021.

MVDr. Rastislav Zábronský
predseda predstavenstva
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Alena Chudíková
podpredseda predstavenstva
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
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