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I. Sadzby za výkony dopravy
Jednotka výkonu
EUR/km

P.č.

EUR/1 hod.

EUR/15 min.
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S DPH
S DPH
S DPH
DPH
DPH
DPH

1. Skriňové automobily
Vozidlo so skriňovou nadstavbou na
prepravu materiálu a tovaru do nosnosti 2 000 kg
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Špeciálne cisternové sacie vozidlo na
8.1 zber a vývoz obsahu domových žúmp
v objeme do 11 m³

1,42

1,70

41,67 50,00 10,42 12,50

Špeciálne cisternové sacie vozidlo na
8.2 zber a vývoz obsahu domových žúmp
v objeme do 5 m³
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2.

Valníkové automobily
Vozidlo s valníkovou nadstavbou na
prepravu materiálu, tovaru, zeminy
a stavebnej sute bez možnosti vyklopenia do nosnosti 5 000 kg

3.

Sklápacie automobily do 2 000 kg
Vozidlo so sklápacou nadstavbou na
prepravu zeminy, štrku a stavebnej sute
prevažne v ľahkom teréne s možnosťou
vyklopenia do nosnosti 2 000 kg

4.

Sklápacie automobily do 12 000 kg
Vozidlo so sklápacou nadstavbou na
prepravu zeminy, štrku a stavebnej sute
prevažne v ťažkom teréne s možnosťou
vyklopenia do nosnosti 12 000 kg

5.

Kontajnerové automobily
Vozidlo s kontajnerovou nadstavbou
na uskladnenie a prepravu zeminy a
stavebnej sute s možnosťou vyklopenia
do nosnosti 7 000 kg

6.

Špeciálne kanalizačné automobily

Špeciálne saco - kanalizačné vozidlo na
vysokotlakové hydromechanické čistenie
6.1 kanalizačnej siete od nánosov, usadenín a
prerastených koreňov s objemom vodnej/
kalovej nádrže do 10 m³
6.2
7.

Špeciálne kanalizačné vozidlo na vysokotlakové čistenie kanalizačnej siete od
nánosov a usadenín s objemom vodnej
nádrže do 9 m³
Žeriavové automobily
Špeciálne žeriavové vozidlo s výsuvným
a otočným ramenom na prenášanie
ťažkých bremien do nosnosti 8 000 kg

8,33

10,00

8. Cisternové sacie automobily
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x
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9. Osobné a malé terénne automobily
Osobné a malé terénne vozidlo na prepravu osôb s maximálnym počtom miest
na sedenie 9 vrátane vodiča

x

x

10. Cisternové automobily
Špeciálne cisternové vozidlo na dovoz
pitnej vody v objeme do 11 m³
11. Univerzálne dokončovacie stroje
Špeciálny dokončovací stroj pre povrchové zemné práce

Jednotka výkonu
EUR/km

P.č.
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EUR/15 min.

Bez
DPH

Bez
S DPH
DPH

Bez
DPH

S DPH

x

x

33,33 40,00

8,33

10,00

x

x

20,83 25,00

5,21

6,25

x

x

20,83 25,00

5,21

6,25

1,08

1,30

19,17 23,00

4,79

5,75

1,00

1,20

63,42 76,10 15,85 19,02

S DPH

Pracovné stroje pre zemné výkopové
práce
Kolesové rýpadlo - nakladač s čelnou
lopatou v šírke do 2 500 mm a so
zadným rýpadlom do hĺbky 5 000 mm

13. Šmykové nakladače pre zemné práce
Šmykom riadený kolesový nakladač
v šírke do 1 900 mm s čelnou lopatou
v šírke do 1 900 mm
14. Pásové rýpadlá pre zemné práce
Hydraulické pásové minirýpadlo v šírke
1 500 mm s rýpadlom do hĺbky
2 900 mm
15.

Valníkové automobily s hydraulickou
rukou
Vozidlo s valníkovou nadstavbou na
prepravu materiálu, tovaru, zeminy
a stavebnej sute bez možnosti vyklopenia do nosnosti 5 000 kg vrátane
hydraulickej ruky na nakládku materiálu
a tovaru do nosnosti 5 000 kg

16. Skriňové automobily s kamerou
Špeciálne vozidlo so skriňovou nadstavbou so zabudovaným kamerovým
systémom na monitoring a inšpekciu
kanalizačných potrubí do DN 1 600

P.č.

16.1

Názov

Merná
jednotka

Cena v EUR
Bez
S DPH
DPH

Do 100 m
Od 100 m

3,25
3,08

Vyhotovenie protokolu pri monitorovaní potrubia priemyselnou kamerou, vr. 1 ks elektronického nosiča
dĺžka monitorovaného potrubia do 100 m
za každých ďalších začatých 100 m

3,90
3,70

II. Postup prác pri fakturácii za výkony dopravy
V sadzbách za výkony dopravy je započítaná aj mzda vodiča, resp.
stavebného strojníka. V prípade potreby ďalšieho pomocného
pracovníka sa pre fakturáciu jeho výkonu použije hodinová zúčtovacia sadzba z cenníka „Vybrané výkony a služby poskytované
spoločnosťou“, časť II. Hodinová zúčtovacia sadzba vybraných
povolaní.
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 nasledovný:
• sadzba za výkon v km sa uplatňuje nasledovne - za každý km,
ubehnutý s nákladom i bez nákladu od výjazdu vozidla z obvyklého stanovišťa (sídlo závodu – sídlo strediska) až do jeho
návratu na obvyklé stanovište (sídlo závodu – sídlo strediska),
podľa objednávky; sadzba sa počíta každému objednávateľovi
osobitne

• sadzba za výkon v hod. sa uplatňuje nasledovne - za prvú hodinu výkonu hodinovou sadzbou, nad rámec jednej hodiny sa
výkon bude fakturovať za každú začatú štvrťhodinu. Uvedené
sadzby sa použijú i v prípade státia dopravného prostriedku
– mechanizmu nezavinenom spoločnosťou.
Sadzby za výkony dopravy po pracovnej dobe (pracovná doba
od 7:30 hod. do 15:30 hod.) budú zvýšené o 50%. V prípade, že
výkony - služby dopravy budú poskytnuté v čase pracovného
voľna (sobota, nedeľa), prípadne vo sviatok, budú sadzby
zvýšené o 100%.
Pri použití cisternových vozidiel pre dovoz pitnej vody sa
k sadzbám za výkony dopravy pripočíta množstvo dodanej pitnej
vody v m3 ocenené podľa cenníka „Ceny za výrobu, distribúciu
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou“, položky číslo 1.
Pri použití vozidiel odvážajúcich odpadové vody sa k sadzbám za
výkony dopravy pripočíta množstvo odvezenej odpadovej vody
v m3 ocenené podľa cenníka „Ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou“, položky číslo 2. Uvedený
postup neplatí pre cenník „Projekt Čisté obce“. Pri použití kanalizačných vozidiel, ktoré pri poskytnutí služby spotrebujú vodu sa
k sadzbám za výkony dopravy pripočíta množstvo spotrebovanej
vody v m3 ocenené podľa cenníka „Ceny za výrobu, distribúciu
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou“, položky č. 1.

Cenník „Výkony dopravy“ je platný od 01.08.2019.

