
 
 

CENNÍK VODNÉHO A CENNÍK VÝKONOV A SLUŽIEB OBCE HRUBÝ ŠÚR 
 
 
           VÝKONY A SLUŽBY SÚVISIACE SO ZÁSOBOVANÍM PITNOU VODOU VEREJNÝM VODOVODOM (VV) 

  Merná 
jednotka 

Cena bez 
DPH 

Cena s 
DPH 

 Vodné    

 

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné) podľa 
vyhlášky 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 (od 
……..2017 do ……….2021) 

m3 

 0,60€  

 Preberanie verejného vodovodu     

 Preberannie verejného vodovodu a jeho zariadení, odborný dozor a 
iné podobné úkony hod. 15,00€ 18,00€ 

 Skúšanie meradla*    
 Preskúšanie správnosti merania 1 ks výkon 25,00€ 30,00€ 
 
            OSTATNÉ VÝKONY A SLUŽBY 
 

 
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 

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

hod. 30,00€ 36,00€ 

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

cca. 1 hod   

 Líniové stavby, polyfunkčné, priemyselné a ostatné objekty 
(výstavba, rekonštrukcia, nadstavba, prístavba) a iné cca. 2 hod   

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

 
Poplatok za zistenie neoprávneného pripojenia na VV, poplatok 
za zistenie neoprávneného odberu vody z VV (poplatok nemá 
vplyv na dofakturovanie ostatných zistených odberov pitnej 
vody) 

   

 Poplatok za zistenie neoprávneného pripojenia na VV - fyzické osoby 
(nepodnikatelia) prípojka/ks  290,00€ 

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

prípojka/ks  1590,00€ 

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

 Poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z VV - fyzické prípojka/ks  1590,00€ 

https://www.hruby-sur.sk/zmluvy


osoby (podnikatelia) a právnické osoby (za každé takto zistené 
neoprávnené pripojenie na VV) 

 Ďalšie poplatky    

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

 
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) 

ks 60,00€ 72,00€ 

 Obhliadka odberného miesta hod. 15,00€ 18,00€ 
 Ostatné    

 
Pripojovací poplatok na Verejný vodovod v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia obec Hrubý Šúr o správnych poplatkoch 
(účinné od 01.05. 2015) 

odberné 
miesto   133,00€ 

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

* 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) obec Hrubý Šúr. 
 
 


