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I. Vodomerné a kanalIzačné plastoVé šachty

p.č. názov
merná 

jednotka

cena v eUr

Bez dph s dph

1.

Vodomerná plastová šachta priemer 1 000 mm
- bez vodomernej zostavy, súčasťou šachty je plastový poklop                       
Poznámka: Úhrada ceny  je možná po vzájomnej dohode aj mesačnými 
splátkami nasledovne:
- počet mesačných splátok 12 - mesačná splátka  19,50 EUR s DPH

kus 195,00 234,00

2. Vodomerná plastová šachta  priemer 1 200 mm 
bez vodomernej zostavy, súčasťou šachty je plastový poklop kus 300,00 360,00

3.

kanalizačná šachta s odbočením dn 160 výška 1 700 mm, 
súčasťou šachty je plastový pochôdzný poklop               
Poznámka: Úhrada ceny  je možná po vzájomnej dohode aj mesačnými 
splátkami nasledovne:
- počet mesačných splátok 12 - mesačná splátka 10,00 EUR s DPH

kus 100,00 120,00

4.

kanalizačná šachta s odbočením dn 160 výška 2 200 mm, 
súčasťou šachty je plastový pochôdzný poklop  
Poznámka: Úhrada ceny  je možná po vzájomnej dohode aj mesačnými 
splátkami nasledovne:
- počet mesačných splátok 12 - mesačná splátka  11,00  EUR s DPH

kus 110,00 132,00

5.

kanalizačná šachta s odbočením dn 160 výška 3 200 mm, 
súčasťou šachty je plastový pochôdzný poklop  
Poznámka: Úhrada ceny je možná po vzájomnej dohode aj mesačnými
splátkami nasledovne:
- počet mesačných splátok 12 - mesačná splátka  13,75 EUR s DPH

kus 137,50 165,00

6.

kanalizačná šachta s odbočením dn 200 výška 1 800 mm, 
súčasťou šachty je plastový pochôdzný poklop    
Poznámka: Úhrada ceny  je možná po vzájomnej dohode aj mesačnými
splátkami nasledovne:
- počet mesačných splátok 12 - mesačná splátka  10,75 EUR s DPH

kus 107,50 129,00

7.

kanalizačná šachta s odbočením dn 200 výška 2 300 mm, 
súčasťou šachty je plastový pochôdzný poklop                                              
Poznámka: Úhrada ceny  je možná po vzájomnej dohode aj mesačnými
splátkami nasledovne:
- počet mesačných splátok 12 - mesačná splátka  12,00 EUR s DPH

kus 120,00 144,00

8.

kanalizačná šachta s odbočením dn 200 výška 3 300 mm, 
súčasťou šachty je plastový pochôdzný poklop                                       
Poznámka: Úhrada ceny  je možná po vzájomnej dohode aj mesačnými
splátkami nasledovne:
- počet mesačných splátok 12 - mesačná splátka  14,50 EUR s DPH

kus 145,00 174,00

9.

poklop liatinový (nosnosť 12,5 t) 
Poznámka: Úhrada ceny  je možná po vzájomnej dohode aj mesačnými 
splátkami nasledovne:
- počet mesačných splátok 12 - mesačná splátka 5 EUR s DPH

kus 50,00 60,00

10.

poklop liatinový (nosnosť 40,0 t)                    
Poznámka: Úhrada ceny  je možná po vzájomnej dohode aj mesačnými 
splátkami nasledovne:
- počet mesačných splátok 12 - mesačná splátka  6,50 EUR s DPH

kus 65,00 78,00

11. Poklop plastový na vodomernú šachtu kus 24,17 29,00

12. Poklop plastový na kanalizačnú šachtu kus 20,00 24,00

13.
dopravné 
Poznámka: Uvedená položka sa použije v prípade požiadavky objednávateľa 
na dovoz šachty dopravnými prostriedkami VVS, a.s.

do 5 km výkon 4,17 5,00
od 6 do 10 km výkon 8,33 10,00
od 11 do 15 km výkon 14,17 17,00
od 16 do 20 km výkon 20,00 24,00
od 21 do 25 km výkon 25,83 31,00
od 26 do 30 km výkon 31,67 38,00
od 31 km výkon 37,50 45,00

VVS, a.s. si vyhradzuje právo zatriedenia obce do príslušného pásma. 
Podkladom pre zatriedenie obce do príslušného pásma dopravného je 
vzdialenosť od obvyklého stanovišťa na miesto dovozu šachty.

Cenník „Vodomerné a kanalizačné plastové šachty“ je platný od 
01.07.2016.


