CENOVÝ VÝMER Č. 14:
CENA ZA ÚRADNÉ PRESKÚŠANIE VODOMERU
Fakturačná položka
Práca na montáži a demontáži vodomeru

Doprava
Overovanie meradla Slovenskou legálnou
metrológiou SR, Košice

Cena
bez DPH
s DPH
podľa cenového
podľa cenového
výmeru č. 4.1, 4.2 výmeru č. 4.1, 4.2
alebo 4.3
alebo 4.3
podľa cenového
podľa cenového
výmeru č. 2.1, 2.2 výmeru č. 2.1, 2.2
alebo 2.3
alebo 2.3
podľa faktúry

podľa faktúry

Postup pri fakturácii za preskúšanie vodomeru

V zmysle § 31 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ak sa
pri skúške meradla vyžiadanej odberateľom zistí, že
a) meradlo je nefunkčné z dôvodu, že nespĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom
alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis, uhradí
ten, komu bola odchýlka na prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to odo dňa posledného
odpočtu meradla uskutočneného pred podaním žiadosti; v tomto prípade náklady na
preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí vlastník verejného vodovodu,
b) meradlo spĺňa požiadavky stanovené osobitnými predpismi alebo jeho údaje sa neodchyľujú
od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis, uhradí náklady spojené s preskúšaním
meradla odberateľ.
Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla
odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a
náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.
Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote vodné. Ak
nemožno presne zistiť množstvo odberu vody za čas poruchy meradla, vypočíta sa množstvo odberu
vody za príslušné obdobie alebo jeho časť podľa odberu vody v porovnateľnom období minulého roku.
Ak ide o nový odber alebo zmenu v odberových pomeroch, podľa množstva dodávanej vody v
nasledujúcom porovnateľnom období, prípadne iným spôsobom dohodnutým s odberateľom.
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Cena za úradné preskúšanie vodomeru sa fakturuje až po overení vodomeru Slovenskou legálnou
metrológiou SR.
Cena práce za montáž a demontáž vodomeru sa fakturuje za každých začatých 15 minút práce a je
podľa Cenového výmeru č. 4.1, 4.2 alebo 4.3 podľa toho, či ide o prácu cez pracovný deň a počas
pracovnej doby, alebo ide o nadčas, prácu cez víkend alebo cez sviatok. Celková cena práce sa vypočíta
nasledovne:
(počet pracovníkov) x (počet štvrťhodín práce) x (cena za 15 minút práce)

Cena dopravy je podľa Cenového výmeru č. 2.1, 2.2 alebo 2.3 podľa toho, či ide o dopravu cez pracovný
deň a počas pracovnej doby, alebo ide o nadčas, dopravu cez víkend alebo cez sviatok. Cena dopravy
je vrátane mzdy vodiča. Cena za km sa uplatňuje za každý km ubehnutý s nákladom i bez nákladu, od
výjazdu vozidla z obvyklého stanovišťa (sídlo strediska) až do jeho návratu na obvyklé stanovište(sídlo
strediska), podľa objednávky; sadzba sa počíta každému objednávateľovi osobitne. Cena sa vypočíta
nasledovne:
(počet km) x (cena za 1 km jazdy)

Uvedené ceny sa použijú i v prípade prestoja nezavinenom spoločnosťou.

Cena za odborné posúdenie meradla sa zákazníkovi prefakturuje podľa priloženej faktúry od
Slovenskej legálnej metrológie SR, Košice.

