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I. Cena za regulované činnosti určená na obdobie od 17.05.2017 do 31.12.2021: 

 

 bez DPH s DPH 

Cena za dodávku pitnej vody verejným 

vodovodom 
1,0984 €/m3 1,3181 €/m3 

Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou 
1,2106 €/m3 1,4527 €/m3 

 

Vyššie uvedené ceny sú určené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č.0255/2017/V zo dňa 17.05.2017 v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových 

odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, 

distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou. 

 

II. Ceny za práce pri prerušení a znovunapojení odberu vody na vodovodných prípojkách v 

prípade odstávky neplatičov za odber vody 

 

Druh práce 
Cena práce 

bez DPH s DPH 

Práce spojené s prípravou na prerušenie odberu vody na 

vodovodných prípojkách 
20,83 € 25 € 

Montáž a demontáž vodomeru z prístupnej vodomernej šachty 

(bez zemných prác) na prípojkách do DN 25,vrátane dopravy. 
54,17 € 65,00 € 

Montáž a demontáž vodomeru z prístupnej vodomernej šachty 

(bez zemných prác) na prípojkách nad DN 25,vrátane dopravy. 
100,00 € 120,00 € 

Prerušenie dodávky napojenia vody a znovunapojenie dodávky 

vody v prípade paušálnych odberov a mimo vodomernej šachty 

(nesprístupnená vodomerná šachta), vrátane dopravy a zemných 

prác. 

666,67 € 800,00 € 

 

Poplatok za zistenie neoprávneného napojenia na VV/VK 100 € 

Poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z VV 100 € 

Poplatok za zistenie neoprávneného odvádzania odpadových vôd do VK 100 € 

 

 

III. Ceny výkonov a služieb súvisiacich s dodávkou pitnej vody verejným vodovodom 

a odvádzaním odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

 

Druh práce 
Cena práce 

bez DPH s DPH 

Montáž domového vodomeru DN 20 190,68 € 228,82 € 

Montáž domového vodomeru s prípojkou DN 20 226,89 € 272,27 € 
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Montáž domového vodomeru na T- kus 191,97 € 230,36 € 

Montáž domového vodomeru DN 25-40 193,52 € 232,22 € 

Montáž domového vodomeru s prípojkou DN 25-40 206,86 € 248,23 € 

Montáž domového vodomeru na T- kus DN 25 - 40 305,47 € 366,56 € 

 

IV. Iné práce na vodovodných a kanalizačných sieťach 

 

Opravy vodovodných/kanalizačných prípojok na 

objednávky, výmeny vodovodného potrubia, 

údržba, opravy porúch a ostatné práce na 

vodovodnej a kanalizačnej sieti 

Priame náklady a prenájom mechanizmov 

budú fakturované na základe skutočne 

vynaložených nákladov 

 

 

IV. Ostatné poplatky 

 

Fakturačná položka 
Cena 

bez DPH s DPH 

Manipulačný poplatok pri zmene majiteľa 7,08 € 8,50 € 

Paušálna náhrada nákladov za upomienku 5 € - 

Poplatok za vypracovanie splátkového kalendára 5 € 6 € 

 

 


