IV. Záverečné ustanovenia
1. K vykalkulovanej cene za výkon – poskytnutú službu bude fakturovaná
aj DPH v zmysle platnej legislatívy.
2. Cenníky výkonov a služieb VVS, a.s. Košice – metodické pokyny sú
platné od 01.08.2018.
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Cenníky výkonov a služieb
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice
- metodické pokyny I. Všeobecné ustanovenia
1. Ceny regulovaných činností, t.j. ceny za výrobu, distribúciu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej
vody verejnou kanalizáciou určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
(ďalej ÚRSO) svojim rozhodnutím v súlade so Zákonom o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2. Tvorba ceny za externé výkony a služby poskytované odberateľom sa
v spoločnosti vykonáva v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v platnom znení.
3. Pri tvorbe cien sa vychádza z kalkulácie nákladov potrebných na výkon
- službu pre odberateľa.
4. V zmysle § 3 zákona o cenách sa u r č u j e v spoločnosti cena a k o
c e n a s t a n o v e n á d o h o d o u.
II. Platné predpisy
• Výnosy ÚRSO pre tvorbu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou
• Pre tvorbu ceny v spoločnosti za ďalšie výkony – poskytnutie služby
možno použiť:
a) Cenníky vydané spoločnosťou
b) Cenníky CENEKON, CENKROS, ODIS a pod.
c) Ceny vytvorené z hodinových zúčtovacích sadzieb vybraných povolaní
v spoločnosti, materiálu a zo sadzieb za výkony dopravy.
III. Kalkulácia ceny
U externých výkonov a služieb, ktoré nie sú upravené cenníkmi spoločnosti, sa pri výpočte ceny využíva individuálna cenová kalkulácia závodu
– generálneho riaditeľstva:
1. Cenová kalkulácia v zmysle cenníkov CENEKON, CENKROS, ODIS a pod.
2. Cenová kalkulácia na základe sadzieb – cien platných v spoločnosti
2.1. Táto možnosť sa využíva v prípadoch, ak je ocenenie cenníkovými
položkami prácne, neefektívne, prípadne metodika cenníkov neobsahuje
niektoré položky.
2.2. Zo sadzieb – cien spoločnosti sa vykalkulujú vynaložené mzdy zamestnancov, spotrebovaný materiál a náklady na dopravu.

2.2.1 Mzda zamestnanca pri výkone – poskytnutí služby sa vyčísli ako
súčin hodinovej zúčtovacej sadzby platnej v spoločnosti pre príslušné
práce a počtu hodín vynaložených na výkon práce – poskytnutie služby.
Mzda zamestnanca pri výkone – poskytnutí služby po pracovnej dobe
sa vyčísli ako súčin hodinovej zúčtovacej sadzby platnej v spoločnosti
pre príslušné práce zvýšenej o 50% a počtu hodín vynaložených na
výkon práce – poskytnutie služby po pracovnej dobe (pracovná doba
od 7:30 hod. do 15:30 hod.).
V prípade, že práca bude vykonaná v čase pracovného voľna (sobota,
nedeľa), prípadne vo sviatok, bude hodinová zúčtovacia sadzba zvýšená
o 100%.
Výkon zamestnanca oceňovaný hodinovou zúčtovacou sadzbou sa bude
fakturovať za prvú začatú hodinu hodinovou sadzbou, nad rámec 1 hodiny
sa výkon bude fakturovať za každú začatú štvrťhodinu.
2.2.2 V spotrebe materiálu sa vyčíslia náklady na skutočne použité množstvo materiálu pri výkone prác – poskytnutí služby. Pri všetkých prácach
v prípade použitia materiálu uvedeného v cenníku „Vodovodné a kanalizačné prípojky“ sa použije cena materiálu podľa uvedeného cenníka, inak
sa ku skladovým cenám za použitý materiál pripočíta 20 % prirážka za
náklady súvisiace s manipuláciou materiálu v spoločnosti.
2.2.3 Náklady na dopravu pri výkone prác – poskytnutí služby sa vyčíslia
ako súčin sadzby na 1 km platnej v spoločnosti a počtu najazdených km,
resp. ako súčin jednotky výkonu na 1 hod. platnej v spoločnosti a počtu
hodín výkonu vynaložených na výkon prác – poskytnutie služby. Spôsob
fakturácie výkonov dopravy je uvedený v cenníku „Výkony dopravy“.
Osobitným spôsobom sa rieši fakturácia dopravy pri prácach uvedených
v cenníku „Vodovodné a kanalizačné prípojky“, v cenníku „Vodomerné
a kanalizačné plastové šachty“ a v cenníku „Projekt Čisté obce“.
3. Individuálna cenová kalkulácia pri výpočte ceny sa používa pri nasledovných výkonoch a službách: výstavba vodovodu, výstavba kanalizácie,
rekonštrukcia vodovodu, rekonštrukcia kanalizácie, za dielenské práce, za
technologické práce, oprava chlórovacieho zariadenia, oprava poklopov,
posudok o meradle, rozbor vzoriek pitnej vody, rozbor vzoriek odpadovej vody, projektové práce, odstránenie pripojenia vodovodnej prípojky
na verejný vodovod, resp. odstránenie pripojenia kanalizačnej prípojky
na verejnú kanalizáciu, tlakové skúšky vodovodného potrubia, preplach
a dezinfekcia vodovodného potrubia, tlakové skúšky kanalizačného potrubia, prípadne pri ďalších výkonoch.

