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II.	 VÝKONY	 A	 SLUŽBY	 SÚVISIACE	 SO	 ZÁSOBOVANÍM	 PITNOU	 VODOU	 VEREJNÝM	 VODOVODOM
	 A	ODKANALIZOVANÍM	ODPADOVEJ	VODY	VEREJNOU	KANALIZÁCIOU

1.	VÝKONY	A	SLUŽBY	SÚVISIACE	SO	ZÁSOBOVANÍM	PITNOU	VODOU	VEREJNÝM	VODOVODOM

1.1 Preberanie	verejného	vodovodu	a	jeho	zariadení
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.1.1 Preberanie verejného vodovodu a jeho zariadení,
odborný dozor a iné podobné úkony* hod./osoba 35,10 € 42,12 €

* Meracie prístroje a doprava budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov, minimálna sadzba: 1/2 hodiny

1.2 Vytyčovanie,	vyhľadávanie,	zameranie	a	zakreslenie
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.2.1 Vytyčovanie podzemného vedenia a iné podobné výkony* hod./osoba 45,00 € 54,00 €

* Meracie prístroje a doprava budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov, minimálna sadzba: 1/2 hodiny

1.3 Poplatok	za	prerušenie	a	obnovenie	dodávky	pitnej	vody
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.3.1.1 Prerušenie dodávky pitnej vody z dôvodu neplatenia a z iného dôvodu 
zo strany dodávateľa výkon 84,50 € 101,40 €

1.3.1.2 Obnovenie prerušenej dodávky pitnej vody z dôvodu neplatenia
a z iného dôvodu zo strany dodávateľa výkon 84,50 € 101,40 €

1.3.1.3
Prerušenie dodávky pitnej vody (cez vodovodnú prípojku pripojenú na 
T-kus vo vodomernej šachte) z dôvodu neplatenia a z iného dôvodu 
zo strany

výkon 84,50 € 101,40 €

1.3.1.4
Obnovenie prerušenej dodávky pitnej vody (cez vodovodnú prípojku 
pripojenú na T-kus vo vodomernej šachte) z dôvodu neplatenia
a z iného dôvodu zo strany dodávateľa

výkon 84,50 € 101,40 €

1.3.1.5 Prerušenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa výkon 58,60 € 70,32 €

1.3.1.6 Prerušenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa 
(cez vodovodnú prípojku pripojenú na T-kus vo vodomernej šachte) výkon 84,50 € 101,40 €

1.3.1.7 Obnovenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa výkon 58,60 € 70,32 €

1.3.1.8 Obnovenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa
(cez vodovodnú prípojku pripojenú na T-kus vo vodomernej šachte) výkon 84,50 € 101,40 €

1.4 Montáž	vodomerov,	prípojok,	spätnej	klapky,	uzatváracieho	ventilu	a	komponentov	vodomernej	zostavy

1.4.1 Montáž	vodomerov*

Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.4.1.1 Montáž domového vodomeru DN 20 ks 221,90 € 266,28 €

1.4.1.2 Montáž domového vodomeru DN 20 s prípojkou ks 244,20 € 293,04 €

1.4.1.3 Montáž domového vodomeru DN 20 na T-kus ks 259,70 € 311,64 €

1.4.1.4 Montáž domového vodomeru DN 25 - 40 ks 283,80 € 340,56 €

1.4.1.5 Montáž domového vodomeru DN 25 - 40 s prípojkou ks 367,30 € 440,76 €

1.4.1.6 Montáž domového vodomeru DN 25 - 40 na T-kus ks 425,20 € 510,24 €

1.4.1.7 Montáž vodomeru DN 20 na T-kus z dôvodu zavlažovania ks 259,70 € 311,64 €

* Materiál, doprava a prenájom mechanizmov budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov. Minimálna časová sadzba: 1/2 hodiny, 
resp. 1/2 dňa
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1.4.2 Montáž	priemyselných	vodomerov
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.4.2.1 Montáž priemyselného vodomeru nad DN 50 vrátane* hod./osoba 35,10 € 42,12 €

1.4.2.2 Montáž priemyselného vodomeru nad DN 50 vrátane s prípojkou* hod./osoba 35,10 € 42,12 €

* Materiál, doprava a prenájom mechanizmov budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov. Minimálna časová sadzba: 1/2 hodiny, 
resp. 1/2 dňa

1.4.3 Montáž	spätnej	klapky,	uzatváracieho	ventilu	a	komponentov	vodomernej	zostavy*
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.4.3.1 Vodomer so spätnou klapkou s montážou alebo samostatná spätná 
klapka s montážou na prípojku bez vodomernej zostavy hod./osoba 35,10 € 42,12 €

1.4.3.2 Montáž uzatváracieho ventilu vodomernej zostavy DN 15 - DN 40 hod./osoba 35,10 € 42,12 €

1.4.3.3 Montáž komponentov vodomernej zostavy DN 50 - DN 200 hod./osoba 35,10 € 42,12 €

* Materiál, doprava a prenájom mechanizmov budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov. Minimálna časová sadzba: 1/2 hodiny, 
resp. 1/2 dňa

1.5 Hydrantový	nadstavec	

1.5.1 Vodomerná	šachta	

Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.5.1.1 Vodomerná šachta 1200/1800 mm, prestup 2x32, poklop nos. 200 kg ks 439,00 € 526,80 €

1.5.1.2 Vodomerná šachta 1200/1800 mm, prestup 3x32, poklop nos. 200 kg ks 455,00 € 546,00 €

1.5.1.3 Nádstavec 600/25 cm k vodomernej šachte ks 25,00 € 30,00 €

1.5.1.4 Doprava vodomernej šachty v rámci pôsobnosti BVS, a.s. - 20,00 € 24,00 €

1.5.1.5 Odčerpanie vody zo šachty výkon 72,00 € 86,40 €

1.5.2 Hydrantový	nadstavec	
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.5.2.1 Prenájom mesiac 62,80 € 75,36 €

1.5.2.2 Montáž - demontáž* hod./osoba 35,10 € 42,12 €

1.5.2.3 Zábezpeka za hydrantový nadstavec ks 185,50 €

* Doprava bude fakturovaná na základe skutočne vynaložených nákladov, minimálna sadzba: 1/2 hodina

1.6 Práce	na	vodovodných	sieťach
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.6.1
Opravy vodovodných prípojok na objednávky, výmeny uzlov, výmeny 
vodovodného potrubia, údržba, opravy porúch a ostatné práce na 
vodovodnej sieti*

hod./osoba 41,50 € 49,80 €

1.6.2 Preplachy vodovodných potrubí* hod./osoba 41,50 € 49,80 €

* Materiál, doprava a prenájom mechanizmov budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov. Minimálna časová sadzba: 1/2 hodiny, 
resp. 1/2 dňa

1.7 Skúška	meradla
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.7.1 Preskúšanie vodomeru do DN 40 vrátane*  ks 156,60 € 187,92 €

1.7.2 Preskúšanie vodomeru nad DN 40* ks 156,60 € 187,92 €

* V prípade, že skúška meradla na žiadosť zákazníka preukáže, že meradlo je v poriadku, bude zákazníkovi účtovaná: cenníková položka výmena       
vodomeru a skúška meradla podľa typu vodomeru. Zákon č. 442/2002 Z. z. § 30 ods. 2 písm. a) hovorí, že v prípade ak vodomer nie je v poriadku, 
náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí vlastník verejného vodovodu.

1.8 Demontáž	a	prekládka	vodomeru,	rekonštrukcia	vodovodnej	prípojky
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.8.1 Demontáž vodomeru DN 15 - 40* ks 66,60 € 79,92 €

1.8.2 Demontáž priemyselného vodomeru nad DN 50 vrátane* ks 86,20 € 103,44 €
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1.8.3 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky vrátane demontáže a montáže 
vodomeru DN 20 ks 244,20 € 293,04 €

1.8.4 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky vrátane demontáže a montáže 
vodomeru DN 25 - 40 ks 367,30 € 440,76 €

1.8.5 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky vrátane demontáže a montáže 
vodomeru nad DN 50 vrátane** hod./osoba 35,10 € 42,12 €

1.8.6 Prekládka domového vodomeru DN 20 ks 221,90 € 266,28 €

1.8.7 Prekládka domového vodomeru DN 25 - 40 ks 283,80 € 340,56 €

1.8.8 Prekládka priemyselného vodomeru nad DN 50 vrátane** hod./osoba 35,10 € 42,12 €

* Materiál a prenájom mechanizmov budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov
** Materiál, doprava a prenájom mechanizmov budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov. Minimálna časová sadzba: 1/2 hodiny, 
resp. 1/2 dňa

1.9 Odcudzený	vodomer	a	odcudzený/poškodený	elektronický	modul	diaľkového	odpočtu
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.9.1 Montáž vodomeru za odcudzený vodomer DN 15 - 20 ks 221,90 € 266,28 €

1.9.2 Montáž vodomeru za odcudzený vodomer DN 25 - 40 ks 283,80 € 340,56 €

1.9.3 Montáž vodomeru za odcudzený vodomer nad DN 50 vrátane* hod./osoba 35,10 € 42,12 €

1.9.4 Montáž elektronického modulu diaľkového odpočtu za odcudzený* hod./osoba 35,10 € 42,12 €

1.9.5 Výmena poškodeného elektronického modulu diaľkového odpočtu
z viny zákazníka* hod./osoba 35,10 € 42,12 €

              * Materiál, doprava a prenájom mechanizmov budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov. Minimálna časová sadzba: 1/2 hodiny, 
                resp. 1/2 dňa

1.10 Osadenie	značky,	preplombovanie
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.10.1 Osadenie značky montážnika, preplombovanie na vodomernej zos-
tave ks 92,10 € 110,52 €

1.10.2.1

Osadenie zabezpečovacej plomby na prípojku so značkou montážnika 
(k uvedenému bude účtovaná cenníková položka za výjazd, v prípade 
hromadných osádzaní plomb v rámci jedného výjazdu sa bude 
účtovať skutočný počet realizovaných výjazdov)

ks 51,30 € 61,56 €

1.10.2.2 Výjazd v oblasti pôsobenia BVS, a.s. výjazd 42,50 € 51,00 €

1.11 Zbytočná	jazda
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.11 Márna jazda ks 74,50 € 89,40 €

1.12 Výmena	vodomeru*
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

1.12.1 Výmena vodomeru DN 15 - 40** ks 92,10 € 110,52 €

1.12.2 Výmena priemyselného vodomeru DN 50 - 80** ks 126,60 € 151,92 €

1.12.3 Výmena priemyselného vodomeru nad DN 100 vrátane** ks 182,70 € 219,24 €

* Dôvody výmeny vodomeru:
- za účelom preskúšania
- poškodeného z viny zákazníka (cena za práce súvisiace s výmenou vodomeru),
- po poškodení, resp. pri chýbajúcej zabezpečovacej, overovacej značke alebo značke montážnika z viny zákazníka (cena za práce súvisiace 
  s výmenou vodomeru),
- zmena DN vodomeru podmienená vyjadrením BVS, a.s.,
- výmena vodomeru so súhlasom BVS, a.s., 
- výmena cudzieho vodomeru za vodomer BVS, a.s., 
- nedovolená manipulácia s vodomerom bez poškodenia zabezpečovacej, overovacej značky alebo značky montážnika.

** Použitý materiál bude fakturovaný na základe skutočne vynaložených nákladov

2.1 Odpadové	vody	
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

2.1.1 Vytýčenie stokových sietí, odborný dozor* , ** hod./osoba 27,50 € 33,00 €

2.	VÝKONY	A	SLUŽBY	SÚVISIACE	S	ODKANALIZOVANÍM	ODPADOVEJ	VODY	VEREJNOU	KANALIZÁCIOU
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2.1.2 Príjem a čistenie odpadových vôd zo žúmp na ČOV** , *** m3 2,99 € 3,59 €

2.1.3 Príjem a čistenie odpadových vôd na kanalizačné čerpacie  
stanice ** , *** m3 4,99 € 5,99 €

2.1.4 Príjem a čistenie odpadových vôd so zvýšeným znečistením
z prenosných – mobilných WC** , *** m3 99,99 € 119,99 €

* Minimálna sadzba: 0,5 hod.
** V cene nie je zahrnutá doprava
*** V zmysle § 4 ods. 7 písm. ai) vyhlášky č. 323/2022 Z. z.

2.2 Práce	na	stokových	sieťach
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

2.2.1 Údržba, opravy porúch, zriadenie prípojky a ostatné práce na stokovej 
sieti * hod./osoba 45,00 € 54,00 €

2.2.2 Monitoring/vydymovanie verejnej kanalizácie kamerovým vozidlom do
DN 300 ** hod. 85,00 € 102,00 €

* Doprava, prenájom mechanizmov a ostatné priame náklady budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov, minimálna sadzba:0,5 hod.
** Cena vrátane dopravy v územnej pôsobnosti BVS, a.s., minimálna sadzba: 1 hod., následne každá začatá 0,5 hod.
** Vrátane DVD záznamu a protokolu o vykonanej skúške

2.3 Poplatok	za	prerušenie	a	obnovenie	odvádzania	odpadových	vôd
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

2.3.1
Prerušenie a obnovenie odvádzania odpadových vôd z dôvodu 
neplatenia (v závislosti od prípadu - fakturované vám budú skutočne 
vynaložené ostatné priame náklady, napr. materiál)*

výkon 84,50 € 101,40 €

* Poplatok nemá vplyv na dofakturovanie ostatných zistených služieb za odvedenie a čistenie odpadovej vody

3.1 Poplatok	za	vyjadrenie	k	projektovej	dokumentácii	podľa	§	17	a	§	18	zákona	č.	442/2002	Z.	z.	o	verejných	
vodovodoch	a	verejných	kanalizáciách*
Predmet	vyjadrenia Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

3.1.1 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie územného
rozhodnutia 126,00 € 151,20 €

3.1.2 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného
povolenia 126,00 € 151,20 €

3.1.3
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii s návrhom ďalšieho 
pripojenia na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu - za každé 
ďalšie pripojenie

126,00 € 151,20 €

3.1.4 Za akékoľvek vyjadrenie, ktoré nie je uvedené v bodoch 3.1.1 až 3.1.3 126,00 € 151,20 €

3.1.5 Predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia k projektovej dokumentácii 126,00 € 151,20 €

3.1.6 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii k montáži vodomeru na T-kus 
za účelom zavlažovania 126,00 € 151,20 €

3.1.7 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie s 
návrhom každého ďalšieho vodomeru na T-kus 63,00 € 75,60 €

3.1.8 Expresné vyjadrenie uvedené v bodoch 3.1.1 až 3.1.7 vyhotovené do 
5 pracovných dní*** 291,67 € 350,00 €

3.1.9

Vodohospodárske vyjadrenie k projektovej dokumentácii týkajúcej sa 
výstavby sídelných celkov alebo inej rozvojovej investičnej činnosti z 
hľadiska požiadaviek na zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a 
čistenie odpadových vôd (viac ako 1 rodinný dom)

283,00 € 339,60 €

3.1.10 Storno žiadosti o vyjadrenie po 10. pracovných dňoch od podania 
žiadosti 63,00 € 75,60 €

3.1.11
Vytlačenie podkladu o umiestnení verejného vodovodu a kanalizácie 
z geografického informačného systému na základe žiadosti zákazníka 
podanej osobne v kontaktnom centre**

8,33 € 10,00 €

* Vyjadrenie bude žiadateľovi vydané až po zrealizovaní zálohovej platby za poskytnutý výkon. Neplatí pre vyjadrenie v bode 3.1.10
* * V prípade elektronickej žiadosti (cez email alebo zákaznícky portál) bude podklad vystavený bezodplatne
* * * Expresné vyjadrenie bude možné vypracovať až po prvotnej konzultácii k predkladanej žiadosti

3.	OSTATNÉ	VÝKONY	A	SLUŽBY
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3.2 Ukončenie	zmluvy

Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

3.2.1 Nahlásením nového odberateľa ks bezodplatne

3.2.2 Zrušením vodovodnej prípojky - trvale* hod./osoba 45,00 € 54,00 €

3.2.3 Zrušením kanalizačnej prípojky - trvale* hod./osoba 45,00 € 54,00 €

* Žiadosť na strane zákazníka; práca, doprava, materiál a prenájom mechanizmov budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov, 
minimálna sadzba: 0,5 hod.

3.3 Ceny	za	výkony	a	služby	na	základe	špecifickej	požiadavky	zákazníka

Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

3.3.1 Opravná alebo mimoriadna fakturácia - požiadavka na strane
zákazníka faktúra 12,50 € 15,00 €

3.3.2 Opis faktúry faktúra 2,30 € 2,76 €

3.3.3 Ceny	za	výkony	a	služby	na	základe	špecifickej	požiadavky	zákazníka

3.3.3.1
Poskytnutie písomných obchodných informácií nad rámec zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

hod./osoba 40,90 € 49,08 €

3.3.3.2 Zmeny a dodatky zmlúv existujúcich odberateľov** ks bezodplatne

* Poskytnutie informácie bude v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií).
** Ohlásených do 45 dní vrátane

3.4 Sankcia	za	zistenie	neoprávneného	napojenia	na	VV/VK,	sankcia	za	zistenie	neoprávneného	odberu	vody
z	VV	a	sankcia	za	zistenie	neoprávneného	vypúšťania	odpadových	vôd	do	VK

Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

3.4.1 Sankcia	za	neoprávnenú	manipuláciu/zásah	na	VV/VK*

3.4.1.1 Fyzické osoby (nepodnikatelia) prípojka 300,00 €

3.4.1.2 Fyzické osoby (podnikatelia) a právnické osoby (za každú takto 
zistenú manipuláciu/zásah na VV/VK) prípojka 3 000,00 €

3.4.2 Sankcia	za	zistenie	neoprávneného	odberu	vody	a/alebo	napojenia	na	VV*

3.4.2.1 Fyzické osoby (nepodnikatelia) prípojka 300,00 €

3.4.2.2 Fyzické osoby (podnikatelia) a právnické osoby (za každý takto 
zistený neoprávnený odber z VV) prípojka 3 000,00 €

3.4.3 Sankcia	za	zistenie	neoprávneného	vypúšťania	odpadových	vôd	a/alebo	napojenia	na	VK*

3.4.3.1 Fyzické osoby (nepodnikatelia) prípojka 300,00 €

3.4.3.2 Fyzické osoby (podnikatelia) a právnické osoby (za každé takto 
zistené neoprávnené vypúšťanie do VK) prípojka 3 000,00 €

* Poplatok nemá vplyv na dofakturovanie ostatných zistených odberov pitnej vody či služieb za odvedenie a čistenie odpad. vody

3.5 Výjazd	montážnej	skupiny*
                 Kategória	vozidla Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

3.5.1 Osobné vozidlá km 0,50 € 0,60 €

3.5.2 Úžitkové vozidlá a dodávky do 3,5 t km 0,80 € 0,96 €

3.5.3 Nákladné vozidlá nad 3,5 t km 1,60 € 1,92 €

* Rozpis kategórií vozidiel nájdete v sekcii	Formuláre	na	stiahnutie; doprava bude fakturovaná v prípade ak pôjde o zbytočný výjazd našich technic-
kých pracovníkov, tzn. technické podmienky potrebné pre montáž vodomeru, resp. prípojky nebudú zo strany zákazníka splnené, alebo zákazník nebude 
prítomný v dohodnutý čas na dohodnutom mieste

3.6 Meracie	prístroje
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

3.6.1 Digitálny multi-korelačný systém hod. 53,60 € 64,32 €

3.6.2 Pôdny mikrofón hod. 6,90 € 8,28 €

3.6.3 Lokátor poklopov hod. 5,10 € 6,12 €
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3.7.3 Poplatok za spracovanie splátkového kalendára na základe 
požiadavky zákazníka – v prípade jeho schválenia

1% z hodnoty 
istiny min.	5,00	€ min.	6,00	€

3.7.4 Poplatok za kontrolný odpočet na žiadosť zákazníka 29,90	€ 35,88	€

3.7.5 Poplatok za nesprístupnenie odberného miesta po dohodnutí termínu 
kontrolného odpočtu 60,20	€ 72,24	€

3.7.6 Prenájom 1000 l cisterny s pitnou vodou deň 700,00	€ 840,00	€

              * Fyzická osoba: Meno a priezvisko, adresa (ulica, č. domu, mesto/obec, PSČ), číslo účtu;
                Právnická osoba: Názov zákazníka, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa (ulica, č. domu, mesto/obec, PSČ), číslo účtu

3.6.4 Lokátor inžinierskych sietí hod. 10,70 € 12,84 €

3.6.5 Digitálny merač tlaku hod. 4,80 € 5,76 €

3.6.6 Meranie odborne spôsobilou osobou hod./osoba 35,10 € 42,12 €

3.6.7 CAS kategória N3 strojohod. 21,50 € 25,80 €

3.6.8 CAV kategória N2 strojohod. 30,60 € 36,72 €

3.6.9 HR kategória N2 strojohod. 44,20 € 53,04 €

3.6.10 JCB kategória N2 strojohod. 27,70 € 33,24 €

3.6.11 MUT kategória N3 strojohod. 55,60 € 66,72 €

3.6.12 NA+15 kategória N3 strojohod. 43,20 € 51,84 €

3.6.13 RN kategória N3 strojohod. 33,10 € 39,72 €

* Minimálna sadzba: 1/2 hodiny

3.7 Ďalšie	poplatky
Merná	jednotka Cena	bez	DPH Cena	s	DPH

3.7.1 Poplatok za preverenie plôch určených na odvádzanie vôd
z povrchového odtoku na základe požiadavky zákazníka 35,90 € 43,08 €

3.7.2 Poplatok za spracovanie zmeny údajov odberateľa ohlásených viac 
ako 60 dní po uvedenej zmene* 54,60 € 65,52 €

3.7.3 Poplatok za spracovanie splátkového kalendára na základe
požiadavky zákazníka – v prípade jeho schválenia

1% z hodnoty 
istiny min. 5,00 € min. 6,00 €

3.7.4 Poplatok za kontrolný odpočet na žiadosť zákazníka 29,90 € 35,88 €

3.7.5 Poplatok za nesprístupnenie odberného miesta po dohodnutí termínu
kontrolného odpočtu 60,20 € 72,24 €

3.7.6 Prenájom 1000 l cisterny s pitnou vodou deň 700,00 € 840,00 €

3.7.7 Faktúra pre právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa a iné sub-
jekty** v papierovej forme faktúra 2,50 € 3,00 €

* Fyzická osoba: Meno a priezvisko, adresa (ulica, č. domu, mesto/obec, PSČ), číslo účtu; právnická osoba: Názov zákazníka, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa 
(ulica, č. domu, mesto/obec, PSČ), číslo účtu
** Subjekt, ktorému bolo pridelené IČO (Identifikačné číslo organizácie)


