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platný od 01.07.2018

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., skrátený názov: AVS, s.r.o.

Panenská 7, 811 03 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sro. vložka č. 48434/B

CENNÍK VÝKONOV A SLUŽIEB AVS, s.r.o.

1. VÝKONY A SLUŽBY SÚVISIACE SO ZÁSOBOVANÍM PITNOU VODOU VEREJNÝM VODOVODOM (VV) A VÝKONY A SLUŽBY
SÚVISIACE S ODKANALIZOVANÍM ODPADOVEJ VODY VEREJNOU KANALIZÁCIOU (VK)

1.1 Preberanie verejného vodovodu/verejnej kanalizácie a ich zariadení * Merná 
jednotka

Cena  bez 
DPH

Cena s 
DPH

1.1.1 Preberannie verejného vodovodu a jeho zariadení, odborný dozor a iné podobné úkony hod./osoba 35,00 € 42,00 €

1.2 Poplatok za prerušenie a obnovenie dodávky pitnej vody /odvádzania odpadových 
vôd * 

Merná 
jednotka

Cena  bez 
DPH

Cena s 
DPH

1.2.1 Prerušenie dodávky pitnej vody z dôvodu neplatenia a z iného dôvodu výkon 80,00 € 96,00 €

1.2.2 Obnovenie dodávky pitnej vody z dôvodu neplatenia a z iného dôvodu výkon 80,00 € 96,00 €

1.2.3 Prerušenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa výkon 20,00 € 24,00 €

1.2.4 Obnovenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa výkon 20,00 € 24,00 €

1.2.5 Prerušenie odvádzania odpadových vôd z dôvodu neplatenia a z iného dôvodu ** výkon 800,00 € 960,00 €

1.2.6 Obnovenie odvádzania odpadových vôd z dôvodu neplatenia a z iného dôvodu ** výkon 800,00 € 960,00 €
**cena sa v prípade nesprístupnenia odberného miesta a ďalších potrebných zásahov bude navyšovať v zmysle skutočne vynaložených nákladov (napr. materiál), poplatkov a 
pokút v zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok a cenníka AVS, s.r.o. 

1.3 Montáž vodomerov * Merná 
jednotka

Cena  bez 
DPH

Cena s 
DPH

1.3.1 Montáž domového vodomeru s ventilovou zostavou ks 227,50 € 273,00 €

1.3.2 Montáž domového vodomeru s ventilovou zostavou a regulátorom výstupného tlaku ks 260,00 € 312,00 €

1.4 Práce na vodovodných a stokových sieťach * Merná 
jednotka

Cena  bez 
DPH

Cena s 
DPH

1.4.1 Opravy porúch na objednávku, výmeny potrubí, údržba, zriadenie prípojky a ostatné 
práce na vodovodnej/stokovej sieti

hod./osoba 35,00 € 42,00 €

1.4.2 Čerpanie vody hod./osoba 16,67 € 20,00 €

1.5 Skúšanie meradla *, *** Merná 
jednotka

Cena  bez 
DPH

Cena s 
DPH

1.5.1 Preskúšanie správnosti merania 1 ks výkon 125,00 € 150,00 €
*** v prípade, že skúška meradla na žiadosť zákazníka preukáže, že meradlo je v poriadku, bude zákazníkovi účtované: preskúšanie a výmena vodomeru. V prípade, ak vodomer 
nie je v poriadku, náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí v zmysle zákona č. 422/2002 Z.z. §30 ods. 2 písm. a) spoločnosť AVS, s.r.o.

1.6 Demontáž vodomeru * Merná 
jednotka

Cena  bez 
DPH

Cena s 
DPH

1.6.1 Demontáž vodomeru pri ukončení odberu (zrušenie vodovodnej prípojky) ks 45,00 € 54,00 €

1.7 Odcudzený a poškodený vodomer * Merná 
jednotka

Cena  bez 
DPH

Cena s 
DPH

1.7.1 Výmena vodomeru poškodeného z viny zákazníka, pri chýbajúcej zabezpečovacej alebo 
overovacej značke

ks 75,00 € 90,00 €

1.7.2 Montáž vodomeru za odcudzený vodomer ks 227,50 € 273,00 €

1.8 Preplombovanie Merná 
jednotka

Cena  bez 
DPH

Cena s 
DPH

1.8.1. Osadenie značky montážnika - prevzatie vodomeru alebo preplombovanie po 
oprávnenej manipulácii s vodomerom na vodovodnej prípojke

ks 24,00 € 28,80 €

1.9. Prenájom hydrantového nadstavca * Merná 
jednotka

Cena  bez 
DPH

Cena s 
DPH

1.9.1 Prenájom hydrantového nadstavca **** Jednorazovo 50,00 € 60,00 €
****  množstvo odobratej vody bude vyfakturované samostatne



www.a-vs.sk 2

2. OSTATNÉ VÝKONY A SLUŽBY

2.1 Poplatok za vyjadrenie podľa § 17 a § 18 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách.(Vyjadrenie bude žiadateľovi vydané až po 
zrealizovaní platby za poskytnutý výkon)

Merná 
jednotka

Cena  bez 
DPH

Cena s 
DPH

2.1.1 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii, k územnému rozhodnutiu, k stavebnému 
povoleniu a iné vyjadrenie, predĺženie platnosti vyjadrenia

hod./osoba 30,00 € 36,00 €

Rodinný dom/bytová jednotka (novostavba, rekonštrukcia, nadstavba, prístavba), drobná stavba, nenáročný návrh, 
jednoduchá stavba a iné

cca 1 hodina

Líniové stavby, polyfunkčné, priemyslené a ostatné objekty (výstavba, rekonštrukcia, nadstavba, prístavba) a iné cca 2 hodiny

Výstavba sídelných celkov, iná rozvojová investičná činnosť a iné cca 3 hodiny

2.1.2 Vyjadrenie vyhotovené do 3 pracovných dní (po dohode vopred) 200% 
príplatok

2.1.3 Vyjadrenie vyhotovené do 7 pracovných dní  (po dohode vopred) 100% 
príplatok

2.1.4 Zakreslenie inžinierskych sietí hod./osoba 20,00 € 24,00 €

2.2 Ukončenie zmluvy Merná 
jednotka

Cena  bez 
DPH

Cena s 
DPH

2.2.1 Zrušením vodovodnej prípojky - trvale * hod./osoba 16,67 € 20,00 €

2.2.2 Zrušením kanalizačnej prípojky - trvale * hod./osoba 16,67 € 20,00 €

2.3 Ceny za ostatné výkony a služby Merná 
jednotka

Cena  bez 
DPH

Cena s 
DPH

2.3.1 Oprava faktúry (okrem položiek týkajúcich sa odpočtu nahlásených v termíne), 
vystavenie faktúry mimo fakturačného cyklu a požiadavka zo strany zákazníka

faktúra 7,92 € 9,50 €

2.3.2 Opis faktúry faktúra 3,75 € 4,50 €

2.3.3 Výpis z histórie karty odberného miesta ks/strana 15 18,00 €

2.3.4 Spracovanie splátkového kalendára/dohody na základe požiadavky zákazníka ks 8,33 € 10,00 €

2.3.5 Opis iných dokumentov strana 3,00 € 3,60 €

2.3.6 Iné hod./osoba 10,00 € 12,00 €

2.4 Poplatok za zistenie neoprávneného pripojenia na VV / VK, poplatok za zistenie 
neoprávneného odberu vody z VV a poplatok za zistenie neoprávneného 
vypúšťania odpadových vôd do VK (poplatok nemá vplyv na dofaktúrovanie 
ostatných zistených odberov pitnej vody či služieb za odvedenie a čistenie odpad. 
vody)

Merná 
jednotka

Cena s 
DPH

2.4.1 Poplatok za zistenie neoprávneného pripojenia na VV/VK - fyzické osoby 
(nepodnikatelia)

prípojka/ks 290,00 €

2.4.2 Poplatok za zistenie neoprávneného pripojenia na VV/VK - fyzické osoby (podnikatelia) a 
právnické osoby (za každé takto zistené neoprávnené pripojenie na VV/VK)

prípojka/ks 1590,00 €

2.4.3 Poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z VV - fyzické osoby (nepodnikatelia) prípojka/ks 290,00 €

2.4.4 Poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z VV - fyzické osoby (podnikatelia) a 
právnické osoby (za každé takto zistené neoprávnené pripojenie na VV)

prípojka/ks 1590,00 €

2.4.5 Poplatok za zistenie neoprávneného vypúštania odpadových vôd do VK - fyzické osoby 
(nepodnikatelia)

prípojka/ks 290,00 €

2.4.6 Poplatok za zistenie neoprávneného vypúštania odpadových vôd do VK - fyzické osoby 
(podnikatelia) a právnické osoby (za každé takto zistené neoprávnené pripojenie na VV)

prípojka/ks 1590,00 €

2.5 Ďalšie poplatky Merná 
jednotka

Cena  bez 
DPH

Cena s 
DPH

2.5.1 Poplatok za zmenu údajov odberateľa ohlásených viac ako 60 dní po uvedenej zmene ks 40,00 € 48,00 €

2.5.2 Poplatok za preverenie vypúšťania vôd z povrchových plôch do verejnej kanalizácie ks 40,00 € 48,00 €

2.5.3 Dopravné náklady km 0,80 € 0,96 €

2.5.4 Zbytočná jazda (poplatok sa bude uplatňovať v prípade,  ak sa zákazník v dohodnutom 
termíne nenachádza na dohodnutom mieste alebo nedôjde k oznámenému prerušeniu 
dodávky PV/odvádzania OV a iné)

ks 60,00 € 72,00 €

2.5.5 Obhliadka odberného miesta hod./osoba 15 18

2.5.6 Práca vodárenských pracovníkov hod./osoba 35 42

2.5.7 Úkony mimo štandardného pracovného času - po dohode 
(pracovný čas = od 7.00h do 17.00h)

100% 
príplatok

2.6 Ostatné

Ostatné - na základe cenovej ponuky, objednávky, podpísaním zákazkového listu, prípadne na základe zmluvy o dielo.

Pri výkonoch oceňovaných hodinovými sadzbami sa fakturuje za každú začatú 1/2 hod.

* priamy materiál, ostatné náklady a doprava budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov: min. sadzba 1/2 hodiny




