Prevádzkareň obce Lendak p.o., Revolučná 1285/1A, 059 07 Lendak

Cenník tovarov a služieb poskytovaných Prevádzkarňou obce Lendak, p.o.
platný od 01.05.2019
1. Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným
vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:
Druh práce
Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným
vodovodom pre všetkých odberateľov (vodné)
Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou pre všetkých odberateľov
(stočné)

bez DPH
0,3999 €

Cena práce
s DPH

0,55 €

0,48 €
0,66 €

2. Ceny prác na vodovodných prípojkách
Druh práce
Montáž vodomeru z prístupnej vodomernej šachty
(nová vodovodná prípojka)
Montáž a demontáž poškodeného vodomeru z
prístupnej vodomernej šachty (škoda spôsobená
odberateľom)
Montáž a demontáž vodomeru z prístupnej
vodomernej šachty (bez zemných prác) na prípojkách
do DN 25 v prípade odstávky neplatičov za odber
vody.

Cena práce
bez DPH
s DPH
125,00 €
150,00 €
50,00 €

60,00 €

50,00 €

60,00 €

3. Ceny zemných prác
Druh práce
JCB - výkopové práce, úpravy terénu, planírovanie,
nakladanie zeminy, štrku, iný materiál (v pracovných
dňoch)
JCB – použitie búracieho kladiva (v pracovných dňoch)
JCB - výkopové práce, úpravy terénu, planírovanie,
nakladanie zeminy, štrku, iný materiál (sobota, štátne
sviatky)
JCB – použitie búracieho kladiva (sobota, štátne
sviatky)
Nákladná doprava (Volvo, Liaz, iné) – stojné
Nákladná doprava (Volvo, Liaz, iné) - prevoz materiálu

Cena práce za každú aj začatú polhodinu
bez DPH
s DPH
13,00 €/ 30 min.
15,60 €/ 30 min.

20,00 €/ 30 min.
17,00 €/ 30 min.

24,00 €/ 30 min.
20,40 €/ 30 min.

26,00 €/ 30 min.

31,20 €/ 30 min.

10,00 €/ 30 min.
1,25 €/ 1 km

12,00 €/ 30 min.
1,50 €/ 1 km
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4. Ostatné poplatky
Fakturačná položka
Paušálna náhrada nákladov za upomienku, resp. výzvu

bez DPH
3,00 €

Cena
s DPH
-€

Paušálna náhrada nákladov za písomnú upomienku, resp. výzvu odberateľovi odoslanú z dôvodu
neuhradenia faktúry v lehote splatnosti sa uplatní v prípade neuhradenia faktúry za všetky
poskytované tovary a služby.
5. Cenník tovarov, bez dopravy a len na objednávku
Druh tovaru
bez DPH
Tovary z betónu a poklop
Betónová skruž zo zabudovanými pogumovanými
stúpačkami 100/100 cm hr.100 mm
Betónová skruž zo zabudovanými pogumovanými
stúpačkami 100/50 cm hr.100 mm
Betónová skruž zo zabudovanými pogumovanými
stúpačkami 100/25 cm hr.100 mm
Kónus betónový 100/62,5 výšky 60 cm
Vyrovnávací bet. prstenec výš. 10 cm DN 62,5, 50kg
Poklop Liatinový D400, priemer ø 600 mm
Betónové rúry s úložným dnom ø 1000 mm x 1000
mm
Železobetónové rúry 300/2500 mm
Železobetónové rúry 400/2500 mm
Tovary z PVC
PVC rúra korug. DN 300, dl. 5000 mm
PVC odbočka korugovaná DN 300/160 , 45°
PVC presúvané hrdlo korug. DN 300
PVC zátka DN 300
Kamenivo – min. odber 1 m3=1,6 tony
Kamenivo fr. 4/8
Kamenivo fr. 0/32
Kamenivo fr. 0/63

Cena za kus
s DPH
60,00 €

72,00 €

32,00 €

38,40 €

22,50 €

27,00 €

40,00 €
10,00 €
110,00 €
70,83 €

48,00 €
12,00 €
132,00 €
85,00 €

95,83 €
104,17 €

115,00 €
125,00 €

70,00 €
40,00 €
21,00 €
25,00 €
Cena za 1 m3=1,6 tony
bez DPH
s DPH
21,60 €
21,60 €
21,60 €

84,00 €
48,00 €
25,20 €
30,00 €

25,92 €
25,92 €
25,92 €

Ing. Peter Budzák
vedúci PrO
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