
 
 
 

 
 

 
 
  
 

 
 

CENNÍK výkonov a služieb pre rok 2023 

 

I. Ceny za poskytovanie výkonov a služieb súvisiacich so zásobovaním pitnou vodou verejným 
vodovodom   

 

Ceny výkonov a služieb súvisiacich so zásobovaním pitnou vodou verejným vodovodom budú 

stanovená ako súčet služby a výkonu a dopravného výkonu podľa ceny výkonov dopravy a mechanizmov 

1. Montáž vodomerov  

Montáž domového vodomeru DN 20        50,- € 

Montáž domového vodomeru DN 25 – DN 40       75,- € 

Montáž priemyselného  vodomeru nad DN 50 vrátane     100,- € 

 

2. Výmena vodomeru  

Výmena vodomeru poškodeného z viny odberateľa do DN 40 vrátane       75,- € 

Výmena vodomeru poškodeného z viny odberateľa nad DN 50 vrátane   115,- € 

Výmena vodomeru po poškodení zabezpečovacej, alebo overovacej  

značky z viny odberateľa         100,- €   

   

3. Poplatok za prerušenie a obnovenie dodávky pitnej vody 

Prerušenie dodávky pitnej vody z dôvodu nedodržania zmluvných  
podmienok  odberateľom         100,- €               

    
Obnovenie dodávky pitnej vody po prerušení z dôvodu  
nedodržania zmluvných podmienok odberateľom      100,- €   
   
Prerušenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa     bezplatná služba 
 
Obnovenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa       75,- € 
 

4. Kontrolný odpočet meradla        30,- € 

 

5. Poplatky 

Zaslanie písomnej upomienky           5,- € 

Vykonania preskúšania meradla autorizovanou osobou *      75,- € 

*  V prípade, ak meradlo nevyhovuje – bezodplatne  

6.    Dopravné náklady - km            1,- € 

 

 



 
 
 

 
 

 

II. Ceny stavebno – montážnych prác budú stanovené ako súčet:  

a) ceny za spotrebovaný materiál v množstve a type materiálu podľa výdajky zo skladu s manipulačnou 

prirážkou (6% z ceny materiálu) 

b) ceny montážnych prác podľa aktuálneho cenníka spoločnosti KOMVaK a.s. 

c) ceny za dopravné výkony podľa ceny výkonov dopravy a mechanizmov  

d) ceny subdodávky (v prípade využitia) 

Po ukončení montážnych prác vypíšu zamestnanci KOMVaK  a.s. pracovné listy z realizácie predmetnej 

činnosti potvrdené objednávateľom (2 rovnopisy - po jednom vyhotovení pre zákazníka a dodávateľa), 

ktoré obsahujú sumár vykonaných prác, spotrebovaného materiálu a dopravných výkonov nevyhnutných     

k realizácii objednanej práce. Údaje z pracovných listov budú následne slúžiť pre KOMVaK a.s. ako podklad 

pre fakturáciu, venujte im preto zvýšenú pozornosť. 

Ceny špeciálnych služieb: 

 1.  Vytyčovanie podzemných vedení, vyhľadávanie úniku vody, zameranie poruchy  

Doba výkonu  (hod./os)         30,- € 

Dopravné náklady - km           1,- € 

2.  Vyhľadávanie poruchy s vodíkovou metódou HUNTER H2 

Paušálna sadzba pre fyzické osoby (rodinné domy, záhrady)  250,- € 

Paušálna sadzba pre právnické osoby (občianske vybavenosti, polyfunkčné objekty, areály) 

         450,- € 

3.  Monitoring technického stavu kanalizačného potrubia 

Doba výkonu (hod./os)          30,- € 

Dopravné náklady - km           1,- € 

4.  Monitoring stokových sietí kamerou  

Doba výkonu (hod.)         70,- € 

Dopravné náklady - km           1,- € 

5.  Oprava vodovodnej prípojky v priestore fakturačného meradla 

V cene služby je zahrnutý pracovný výkon zamestnanca a dopravné náklady. V prípade využitia 

materiálu sa pripočíta k cene výkonu v množstve a type podľa výdajky zo skladu s manipulačnou 

prirážkou 6% z ceny materiálu. 

- prevádzkový montér                        30,- € / hod. / os  

 



 
 
 

 
 

6.  Pretláčanie pod spevneným povrchom  

do DN 63 vrátane        60,- € 

do DN 100 vrátane        80,- € 

do DN 160 vrátane                            150,- € 

 

7. Čistenie dažďových vpustov      85,- € 

III.  Ceny ostatných montážnych a servisných prác neuvedených v cenníku 

Zrealizované (ostatné) montážne a servisné práce, ktoré nie sú konkrétne špecifikované v cenníku 

(napr. vyčerpanie vody z vodomernej šachty, odstránenie pripojenia vodovodnej, resp. kanalizačnej 

prípojky, dielenské práce, rôzne zákroky, opravy pre externých zákazníkov, atď.) budú oceňované 

nasledovne: 

a) cena za spotrebovaný materiál v množstve a type materiálu podľa výdajky zo skladu s manipulačnou  
prirážkou (6% z ceny materiálu) 

 b) cena pracovných výkonov podľa hodinových zúčtovacích sadzieb  

 c) cena za dopravné výkony podľa cien dopravy a mechanizmov  

 d) cena subdodávky (v prípade využitia) 

 
Predaj materiálu zo skladov KOMVaK a.s. Pri predaji materiálu zo skladov KOMVaK a.s. sa predajná cena 

odpredávaného materiálu stanovuje podľa nákupnej ceny materiálu (podľa výdajky zo skladu), ku ktorej sa 

pripočíta manipulačná prirážka (6% z ceny materiálu). 

IV. Ostatné poplatky 

1. Zbytočný výjazd v oblasti územnej pôsobnosti KOMVaK a.s.  

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, 

znemožní prístup zamestnancov KOMVaK  a.s. k odbernému miestu a pod. 

- Jednotková cena        30,- € 

 

2. Poplatok za vystavenie upomienky       5,- € 

 

V prípade, že po dohode zákazníka s príslušným vedúcim prevádzky budú výkony realizované počas 

dní pracovného pokoja, resp. sviatkov bude na základe záväznej objednávky fakturácia zvýšená o 100 %. 

Ceny sú uvedené bez DPH. 

Platnosť od 01.03.2023  

                 Mgr. Patrik Ruman, v.r.  
         generálny riaditeľ spoločnosti 


