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A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA

A/ 1.1 Realizácia vodovodnej prípojky pozostáva z: 

a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pri-
pojenia;

b) dodávky a pripojenia na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom, zemnej súpravy 
na ovládanie uzáveru a liatinového poklopu. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je 
súčasťou verejného vodovodu v zmysle § 4 ods. 1. Navrtávací pás s uzáverom, zemná súprava 
a liatinový poklop je vlastníctvom VVS, a.s.;

c) dodávky a montáže materiálu: 
•	 vodomernej	zostavy	
•	 HDPE	potrubia	a	mechanických	tvaroviek	potrebných	pre	montáž	
•	 napojenia	na	vnútorný	vodovod	nehnuteľnosti;	

d) dodávky, montáže a zabezpečenia vodomera značkou montážnika. Vodomer a jeho zabezpe-
čovacia značka sa stáva súčasťou verejného vodovodu a je vlastníctvom VVS, a.s.;

e) prác súvisiacich s prepláchnutím, odvzdušnením, tlakovaním – úprava na prevádzkový tlak, s 
kontrolou spojov potrubia a tvaroviek. 

A/ 1.2 Fakturácia realizácie vodovodnej prípojky:

a)	 objednávateľ	hradí	dodávku,	montáž	materiálu	a	realizáciu	prác,	ktoré	sú	uvedené	v	odseku	
A/1.1. písmeno c) a e).

b)	 objednávateľ	hradí	dopravné	v	cene	uvedenej	v	časti	A/	1.3	tohto	cenníka.
c) VVS, a.s. hradí dodávku, montáž a realizáciu prác, ktoré sú uvedené v odseku A/ 1.1 písmeno b) 

a d).
d)	 VVS,	a.s.	hradí	prvú	obhliadku	miesta	realizácie.	Každú	ďalšiu	obhliadku	hradí	objednávateľ.	Za	

obhliadku	bude	objednávateľovi	fakturované	dopravné	v	cene	uvedenej	v	časti	A/	1.3	tohto	
cenníka.

Materiál	bude	fakturovaný	podľa	skutočne	použitého	množstva	v	cenách,	ktoré	sú	uvedené	v	časti	
A/ 1.4 tohto cenníka. 
Montážne	práce	a	dopravné	budú	fakturované	v	cenách,	ktoré	sú	uvedené	v	časti	A/	1.3	tohto	cen-
níka	podľa	skutočného	množstva	zrealizovaných	prác	a	zatriedenia	obce	do	pásma	dopravného,	
kde sa montáž vykonáva.
V prípade použitia materiálu alebo prác, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, stanoví sa 
cena v súlade s Cenníkmi výkonov a služieb VVS, a.s. – metodické pokyny. 

Po ukončení montáže vodovodnej prípojky pracovníci VVS, a.s. vypíšu zápisnicu z realizácie prí-
pojky, ktorej súčasťou sú preberacie podklady potvrdené objednávateľom v dvoch vyhotove-
niach. Preberacie podklady, z ktorých 1 vyhotovenie si ponechá objednávateľ, obsahujú zoznam 
a množstvo použitého materiálu, vykonaných prác a sumu dopravného. 

Údaje uvedené v preberacích podkladoch sú základom pre fakturáciu prác, preto prevzatiu 
materiálu a prác venujte zvýšenú pozornosť.



A/ 1.3 Cenníkové položky:

Položka A/5. 
-	 Dopravné	sa	fakturuje	samostatne	za	každú	prípojku	podľa	pásiem	dopravného.
- VVS, a.s. si vyhradzuje právo zatriedenia obce do príslušného pásma. Podkladom pre zatriedenie 

obce do príslušného pásma dopravného je vzdialenosť od obvyklého stanovišťa do miesta 
realizácie prípojky.

-	 V	prípade,	ak	žiadateľ	požiada	o	realizáciu	vodovodnej	prípojky	a	súčasne	aj	o	realizáciu	kanali-
začnej prípojky a žiadosť bude zaevidovaná vo VVS, a.s. v jeden deň, uhradí dopravné vo výške 
50% sadzby dopravného za vodovodnú prípojku a 50% sadzby dopravného za kanalizačnú 
prípojku.

A/ 1.4 Cenník materiálu:

Položka 
cenníka Cenníkové položky Merná 

jednotka

Cena v EUR

Bez DPH S DPH

A/1. Montáž HDPE potrubia - rúry m 0,08 0,10

A/2. Montáž vodomernej zostavy ks 10,33 12,40

A/3. Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 80 výkon 2,50 3,00

A/4. Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 výkon 10,00 12,00

A/5.

Dopravné:    

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

Položka 
cenníka Popis materiálu DN Merná 

jednotka

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH

A/1.

HDPE potrubie pre tlakový rozvod vody 25

m

0,58 0,70
32 0,92 1,10
40 1,50 1,80
50 2,08 2,50
63 3,25 3,90

A/2. Vodomerná zostava ks 108,33 130,00



B/ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA 

 B1/ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA GRAVITAČNÁ

B1/ 1.1 Realizácia gravitačnej kanalizačnej prípojky pozostáva z:

a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie;
b) dodávky a pripojenia na verejnú kanalizáciu kanalizačnou odbočkou a utesnenia kanalizačnej 

odbočky (je súčasťou verejnej kanalizácie v zmysle § 4 ods. 2.). Kanalizačná odbočka je vlast-
níctvom VVS, a.s.;

c) dodávky a montáže v zmysle § 4 ods. 6 v tomto členení: kanalizačné koleno, kanalizačné potrubie, 
kanalizačná redukcia, kanalizačná presuvka prípadne ďalšie kanalizačné tvarovky pre montáž a 
prepojenie na vnútorný kanalizačný rozvod objektu alebo stavby.

B1/ 1.2 Fakturácia gravitačnej kanalizačnej prípojky :

a)	 objednávateľ	hradí	dodávku,	montáž	materiálu	a	realizáciu	prác,	ktoré	sú	uvedené	v	odseku	B1/	
1.1. písmeno c).

b)	 objednávateľ	hradí	dopravné	v	cene	uvedenej	v	časti	B1/	1.3	tohto	cenníka.
c) VVS,	a.s.	hradí	dodávku,	montáž	a	realizáciu	prác,	ktoré	sú	uvedené	v	odseku	B1/	1.1	písmeno	b).
d)	 VVS,	a.s.	hradí	prvú	obhliadku	miesta	realizácie.	Každú	ďalšiu	obhliadku	hradí	objednávateľ.	Za	

obhliadku	bude	objednávateľovi	fakturované	dopravné	v	cene	uvedenej	v	časti	B1/	1.3	tohto	
cenníka.

Materiál	bude	fakturovaný	podľa	skutočne	použitého	množstva	v	cenách,	ktoré	sú	uvedené	v	časti	
B1/	1.4	tohto	cenníka.	
Montážne	práce	a	dopravné	budú	fakturované	v	cenách,	ktoré	sú	uvedené	v	časti	B1/	1.3	tohto	
cenníka	podľa	skutočného	množstva	zrealizovaných	prác	a	zatriedenia	obce	do	pásma	dopravného,	
kde sa montáž vykonáva.
V prípade použitia materiálu alebo prác, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, stanoví sa 
cena v súlade s Cenníkmi výkonov a služieb VVS, a.s. – metodické pokyny. 

Po ukončení montáže gravitačnej kanalizačnej prípojky pracovníci VVS, a.s. vypíšu zápisnicu 
z realizácie prípojky, ktorej súčasťou sú preberacie podklady potvrdené objednávateľom v dvoch 
vyhotoveniach. Preberacie podklady, z ktorých 1 vyhotovenie si ponechá objednávateľ, obsahujú 
zoznam a množstvo použitého materiálu, vykonaných prác a sumu dopravného. 

Údaje uvedené v preberacích podkladoch sú základom pre fakturáciu prác, preto prevzatiu 
materiálu a prác venujte zvýšenú pozornosť.

B1/ 1.3 Cenníkové položky:

Položka 
cenníka Cenníkové položky Merná 

jednotka

Cena v EUR

Bez DPH S DPH

B1/1. Montáž potrubia - rúry m 1,42 1,70

B1/2. Montáž kanalizačnej tvarovky ks 3,67 4,40



Položka 
cenníka Cenníkové položky Merná 

jednotka

Cena v EUR

Bez DPH S DPH

B1/3.

Dopravné:    

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

B 1/4.

Kontrola technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu týkajúca sa miesta 
a spôsobu pripojenia, ak pripojenie realizoval iný dodávateľ ako VVS, a.s. (pri tejto 
položke sa už dopravné nefakturuje).  
Poznámka: V prípade vykonania prác - poskytnutia služby po pracovnej dobe  
(pracovná doba od 7:30 hod. do 15:30 hod.) bude cena zvýšená o 50 %. Ak bude 
výkon prác - služby poskytnuté v čase pracovného voľna (sobota, nedeľa), 
prípadne vo sviatok, cena sa zvýši o 100%.

výkon 15,42 18,50

Položka	B1/3.	
-	 Dopravné	sa	fakturuje	samostatne	za	každú	prípojku	podľa	pásiem	dopravného.
- VVS, a.s. si vyhradzuje právo zatriedenia obce do príslušného pásma. Podkladom pre zatriede-

nie obce do príslušného pásma dopravného je vzdialenosť od obvyklého stanovišťa do miesta 
realizácie prípojky.

-	 V	prípade,	ak	žiadateľ	požiada	o	realizáciu	vodovodnej	prípojky	a	súčasne	aj	o	realizáciu	kanali-
začnej prípojky a žiadosť bude zaevidovaná vo VVS, a.s. v jeden deň, uhradí dopravné vo výške 
50% sadzby dopravného za vodovodnú prípojku a 50% sadzby dopravného za kanalizačnú 
prípojku.

B1/ 1.4 Cenník materiálu:

Položka 
cenníka Cenníkové položky Typ/ DN Merná 

jednotka

Cena v EUR

Bez DPH S DPH

B1/1. PVC potrubie kanalizačné hrdlové
160 m 5,42 6,50
200 m 8,29 9,95

B1/2. PVC redukcia kanalizačná 200/160 ks 5,71 6,85

B1/3. PVC koleno kanalizačné

160/15 ks 3,92 4,70

160/30 ks 3,92 4,70

160/45 ks 4,42 5,30

160/67 ks 5,29 6,35

160/87 ks 4,83 5,80

200/15 ks 7,83 9,40

200/30 ks 7,83 9,40

200/45 ks 8,46 10,15

200/67 ks 8,21 9,85

200/87 ks 10,08 12,10

B1/4. PVC presuvka kanalizačná
160 ks 4,08 4,90

200 ks 7,71 9,25



 B2/ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA TLAKOVÁ

B2/ 1.1 Realizácia tlakovej kanalizačnej prípojky pozostáva z:

a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie;
b) dodávky a pripojenia na verejnú kanalizáciu T-kusom, prípadne navrtávacím pásom  

(v závislosti od dimenzie tlakovej kanalizačnej prípojky) vrátane osadenia uzáveru so zemnou 
zákopovou súpravou (je súčasťou verejnej kanalizácie v zmysle § 4 ods. 2). T-kus, príp. navrtávací 
pás s uzáverom so zemnou zákopovou súpravou je  vlastníctvom VVS, a.s.;

c) dodávky a montáže v zmysle § 4 ods. 6 v tomto členení: kanalizačné potrubie, kanalizačná 
redukcia, kanalizačná presuvka, prípadne ďalšie kanalizačné tvarovky pre montáž a prepojenie 
na domovú čerpaciu stanicu odpadových vôd.

B2/ 1.2 Fakturácia realizácie tlakovej kanalizačnej prípojky:

a)	 objednávateľ	hradí	dodávku,	montáž		materiálu	a	realizáciu	prác,	ktoré	sú	uvedené	v	odseku	
B2/	1.1		písmeno	c).

b)	 objednávateľ	hradí	dopravné	v	cene	uvedenej	v	časti	B2/1.3	tohto	cenníka.
c) VVS,	a.s.	hradí	dodávku,	montáž	a	realizáciu	prác,	ktoré	sú	uvedené	v	odseku	B2/1.1		písmeno	b).  
d)	 VVS,	a.s.	hradí	prvú	obhliadku	miesta	realizácie.	Každú	ďalšiu	obhliadku	hradí	objednávateľ.	Za	

obhliadku	bude	objednávateľovi	fakturované	dopravné	v	cene	uvedenej	v	časti	B2/	1.3	tohto	
cenníka.

Materiál	bude	fakturovaný	podľa	skutočne	použitého	množstva	v	cenách,	ktoré	sú	uvedené	v	časti	
B2/	1.4	tohto	cenníka.	
Montážne	práce	a	dopravné	budú	fakturované	v	cenách,	ktoré	sú	uvedené	v	časti	B2/1.3	tohto	
cenníka	podľa	skutočného	množstva	zrealizovaných	prác	a	zatriedenia	obce	do	pásma	dopravného,	
kde sa montáž vykonáva.
V prípade použitia materiálu alebo prác, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, stanoví sa 
cena v súlade s Cenníkmi výkonov a služieb VVS, a.s. – metodické pokyny.  

Po ukončení montáže tlakovej kanalizačnej prípojky pracovníci VVS, a.s. vypíšu zápisnicu z realizácie 
prípojky, ktorej súčasťou sú preberacie podklady potvrdené objednávateľom v dvoch vyhotove-
niach. Preberacie podklady, z ktorých 1 vyhotovenie si ponechá objednávateľ, obsahujú zoznam 
a množstvo použitého materiálu, vykonaných prác a sumu dopravného.

Údaje uvedené v preberacích podkladoch sú základom pre fakturáciu prác, preto prevzatiu 
materiálu a prác  venujte zvýšenú pozornosť.

B 2/ 1.3 Cenníkové položky:

Položka 
cenníka Cenníkové položky Merná 

jednotka

Cena v EUR

Bez DPH S DPH

B2/ 1. Montáž HDPE potrubia - rúry m 0,08 0,10

B2/ 2. Montáž spojovacieho materiálu ks 3,67 4,40



Položka 
cenníka Cenníkové položky Merná 

jednotka

Cena v EUR

Bez DPH S DPH

B2/3.

Dopravné:    

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

B2/4.

Kontrola technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu týkajúca sa miesta 
a spôsobu pripojenia, ak pripojenie realizoval iný dodávateľ ako VVS, a.s. (pri tejto 
položke sa dopravné nefakturuje).
Poznámka: V prípade vykonania prác - poskytnutia služby po pracovnej dobe  
(pracovná doba od 7:30 hod. do 15:30 hod.) bude cena zvýšená o 50 %. Ak bude 
výkon prác - služby poskytnuté v čase pracovného voľna (sobota, nedeľa), 
prípadne vo sviatok, cena sa zvýši o 100%.

výkon 15,42 18,50

Položka	B2/	3.	
-	 Dopravné	sa	fakturuje	samostatne	za	každú	prípojku	podľa	pásiem	dopravného.
- VVS, a.s. si vyhradzuje právo zatriedenia obce do príslušného pásma. Podkladom pre zatriede-

nie obce do príslušného pásma dopravného je vzdialenosť od obvyklého stanovišťa do miesta 
realizácie prípojky.

-	 V	prípade,	ak	žiadateľ	požiada	o	realizáciu	vodovodnej	prípojky	a	súčasne	aj	o	realizáciu	kanali-
začnej prípojky a žiadosť bude zaevidovaná vo VVS, a.s. v jeden deň, uhradí dopravné vo výške 
50% sadzby dopravného za vodovodnú prípojku a 50% sadzby dopravného za kanalizačnú 
prípojku.

B 2/ 1.4 Cenník materiálu:

Spôsob tvorby cien vyplývajúci z tohto cenníka sa použije pri všetkých prácach a úkonoch súvisiacich 
s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou s výnimkou zemných výkopových prác.

Cenník „Vodovodné a kanalizačné prípojky“ je platný od 01.07.2016.

Položka 
cenníka Popis materiálu DN Merná 

jednotka

Cena v EUR 

Bez DPH S DPH

B2/1.
HDPE potrubie 40

m
1,50 1,80

50 2,08 2,50
63 3,25 3,90


