
cena za prípojku v EUR bez 

DPH
cena za prípojku v EUR s DPH

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia 125,00 150,00

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia 125,00 150,00

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii v súvislosti so zmenou odkanalizovania nehnuteľnosti zo 

žumpy na verejnú kanalizáciu     
375,00

450,00

Akékoľvek vyjadrenie, ktoré nie je uvedené vyššie 62,50 75,00

Predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia k projektovej dokumentácii 125,00 150,00

Pokuta za neoprávnené pripojenie na verejnú kanalizáciu (poplatok nemá vplyv na 

dofakturovanie ostatných služieb v súvislosti s odvádzaním odpadovej vody)
500,00

500,00

Pokuta za neoprávnené vypúšťanie splaškov do verejnej kanalizácie (poplatok nemá vplyv na 

dofakturovanie ostatných služieb v súvislosti s odvádzaním odpadovej vody)
500,00 500,00

Poplatok za odpojenie na žiadosť producenta (poplatok nemá vplyv na dofakturovanie 

ostatných služieb v súvislosti s odvádzaním odpadovej vody)
83,33

100,00

Poplatok za opätovné pripojenie na žiadosť producenta (poplatok nemá vplyv na 

dofakturovanie ostatných služieb v súvislosti s odvádzaním odpadovej vody)
83,33

100,00

Poplatok za prerušenie a obnovenie odvádzania odpadových vôd z dôvodu neplatenia alebo 

iného dôvodu na strane producenta (poplatok nemá vplyv na dofakturovanie ostatných služieb 

v súvislosti s odvádzaním odpadovej vody)

416,67

500,00

Zakreslenie sietí do projektovej dokumentácie v elektronickej podobe 125,00 150,00

Vytyčovanie stokových sietí a iné podobné výkony 30,00 / osoba / hodina 36,00 / osoba / hodina

Údržba, opravy porúch, zriadenie prípojky a ostatné práce na stokovej sieti 30,00 / osoba / hodina 36,00 / osoba / hodina

Poplatok za výjazd 83,33 100,00

Poplatok za prečistenie kanalizačnej prípojky 50,00 60,00

Poplatok za vystavenie upomienky 12,50 15,00

Oprava faktúry (okrem položiek týkajúcich sa odpočtu)

                         - požiadavka na strane producenta 2,08 2,50

Opis faktúry 1,65 2,08

Poplatok za vývoz žumpy fekálnym vozidlom - 1 vývoz 36,67 44,00

Poplatok za kontrolný odpočet na žiadosť producenta 30,00 36,00

Poplatok za nesprístupnenie odberného miesta po dohodnutí termínu

kontrolného odpočtu 30,00 36,00

Poplatok za spracovanie zmeny údajov odberateľa ohlásených viac ako 60 dní po ich zmene 50,00 60,00

Poplatok za vypracovanie splátkového kalendára na základe požiadaviek odberateľa - v prípade 

schválenia splátkového kalendára
1% z istiny, min. však 50,00 1% z istiny, min. však 60,00

Poplatok za vypracovanie akéhokoľvek vyjadrenia v zrýchlenej lehote na základe požiadavky 

odberateľa 25,00 30,00

Cenník služieb a výkonov dodávateľa


