CENNÍK
doplnkových služieb a výkonov platný od 01.01.2018
I.

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným
vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na
obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018:

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom pre všetkých
odberateľov (vodné)
Cena za distribúciu pitnej vody verejným
vodovom pre obecné vodárenské
spoločnosti
Cena za odvedenie a čistenie odpadovej
vody verejnou kanalizáciou pre všetkých
odberateľov (stočné)

bez DPH

s DPH

1,0884 €/m3

1,3061 €/m3

0,6925 €/m3

0,8310 €/m3

1,0904 €/m3

1,3085 €/m3

Uvedené ceny sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutím Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví č. 0215/2017/V zo dňa 24.2.2017.
II.

Ceny prác pri prerušení a znovunapojení odberu vody na vodovodných prípojkách
v prípade odstávky neplatičov za odber vody

Druh práce
Práce spojené s prípravou na prerušenie odberu vody
na vodovodných prípojkách
Montáž a demontáž vodomeru z prístupnej vodomernej
šachty (bez zemných prác) na prípojkách do DN 25,
vrátane dopravy.
Montáž a demontáž vodomeru z prístupnej vodomernej
šachty (bez zemných prác) na prípojkách nad DN 25,
vrátane dopravy.
Prerušenie dodávky napojenia vody a znovunapojenie
dodávky vody v prípade paušálnych odberov a mimo
vodomernej šachty (nesprístupnená vodomerná
šachta), vrátane dopravy a zemných prác.

Cena práce
bez DPH s DPH
20,83 €

25,00 €

54,17 €

65,00 €

100,00 €

120,00 €

666,67 €

800,00 €

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
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V prípade expresného znovunapojenia odberu vody, t.j. do 4 hodín od preukázania úhrady
nedoplatku sa k stanovenej cene uplatní prirážka vo výške 100 %. Znovunapojenie odberu vody sa
vykonáva v pracovnej dobe spoločnosti (7:00 – 15:00).
III.

Ostatné poplatky
Cena

Fakturačná položka

bez DPH

s DPH

13,00 €/30 min

15,60 €/30 min

Manipulačný poplatok pri zmena majiteľa

7,08 €

8,50 €

Poplatok za platbu v hotovosti v pokladni PVPS

0,42 €

0,50 €

Paušálna náhrada nákladov za upomienku

2€

-

Poplatok za vypracovanie splátkového kalendára

5€

6€

1,67 €

2€

1,25 €

1,50 €

Vypracovanie odborných vodohospodárskych stanovísk

Poplatok za vystavenie duplikátu faktúry a ostatných
dokumentov súvisiacich s dodávkou pitnej vody
a odvádzaním odpadových vôd na požiadanie zákazníka
Poplatok za kopírovanie dokumentov súvisiacich
s dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadových vôd
na požiadanie zákazníka

Postup pri fakturácii
Poplatok za zmenu majiteľa sa neuplatňuje v prípadoch dedičského konania ani
pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Poplatok za platbu v hotovosti v pokladni PVPS sa neuplatňuje pri prvej splátke v hotovosti
dohodnutej v splátkovom kalendári. Za každú ďalšiu splátku v hotovosti dohodnutú
v splátkovom kalendári sa tento poplatok uplatní.
Paušálna náhrada nákladov za písomnú upomienku odberateľovi odoslanú z dôvodu
neuhradenia faktúry sa uplatní len v prípade neuhradenia faktúry za vodné a stočné.
Poplatky za upomienky nepodliehajú účtovaniu DPH.
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Poplatok za vypracovanie splátkového kalendára sa účtuje za vystavenie dohody o úhrade
dlžnej sumy formou splátok .

IV.

Zmluvné pokuty za prekročenie dohodnutých limitných koncentračných a bilančných
hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do verejnej
kanalizácie pre právnické osoby.

1.

Ak odberateľ vypustí do verejnej kanalizácie odpadové vody, v ktorých sú koncentračné
hodnoty ukazovateľov znečistenia vyššie ako maximálny koncentračný limit uvedený
v uzavretej Zmluve (podľa jednotlivých odberných miest), zaplatí odberateľ dodávateľovi
zmluvnú pokutu za každý zistený prípad a ukazovateľ znečistenia zvlášť vypočítanú podľa
tejto tabuľky :

Odberateľ podľa
prietoku odpad. vôd
l/s
Q ≤ 0,2
0,2< Q ≤ 0,5
0,5 < Q ≤ 1,0
1,0 < Q ≤ 2,0
2,0 < Q ≤ 5,0
5,0 < Q ≤ 10,0
10,0 < Q

2.

Sadzba za prekročenie max.
koncentračného limitu
EUR
20,40,65,100,165,330,500,-

Sadzba za každé ďalšie % prekročenia
maximálneho koncentračného limitu
EUR
+ 0,33 za každé % prekročenia
+ 0,83 za každé % prekročenia
+ 3,33 za každé % prekročenia
+ 3,33 za každé % prekročenia
+ 3,33 za každé % prekročenia
+ 6,66 za každé % prekročenia
+ 11,66 za každé % prekročenia

Ak odberateľ vypustí do verejnej kanalizácie odpadové vody s vyššou bilančnou
hodnotou znečistenia ako je zmluvne dohodnutý bilančný limit uvedený v Zmluve (podľa
jednotlivých odberných miest), zaplatí odberateľ dodávateľovi zmluvnú pokutu za každý
zistený prípad a ukazovateľ znečistenia zvlášť vypočítanú podľa tejto tabuľky :

Odberateľ podľa prietoku
odpadových vôd
l/s
Q ≤ 0,2
0,2< Q ≤ 0,5
0,5 < Q ≤ 1,0
1,0 < Q ≤ 2,0
2,0 < Q ≤ 5,0
5,0 < Q ≤ 10,0
10,0 < Q

Sadzba za prekročenie
bilančného limitu
EUR
53,106,159,212,265,664,1 328,-

Sadzba za každé ďalšie %
prekročenia bilančného limitu
EUR
+ 2,65 za každé % prekročenia
+ 2,65 za každé % prekročenia
+ 2,65 za každé % prekročenia
+ 2,65 za každé % prekročenia
+ 2,65 za každé % prekročenia
+ 6,64 za každé % prekročenia
+ 13,28 za každé % prekročenia
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3.

Výpočet prekročenia bilančných limitov vykoná dodávateľ po skončení príslušného
kalendárneho roka ako súčin priemernej ročnej koncentrácie príslušného ukazovateľa
znečistenia a celkového ročného množstva odpadovej vody vypustenej do verejnej
kanalizácie. V prípade nedostatočného počtu výsledkov rozborov daného ukazovateľa
znečistenia sa pre výpočet priemernej ročnej koncentrácie použijú priemerné
koncentračné hodnoty daného ukazovateľa uvedené v Zmluve (podľa jednotlivých
odberných miest).

4.

Podkladom pre zaplatenie pokuty bude vyúčtovanie zmluvnej pokuty vystavené
dodávateľom. Odberateľ je povinný zmluvnú pokutu uhradiť do 14 dní od doručenia
vyúčtovania pokuty. V pochybnostiach sa má za to, že vyúčtovanie bolo odberateľovi
doručené tretí deň od jeho odoslania. Zaplatením pokuty nie je dotknuté právo
dodávateľa na náhradu škody.

5.

Ak výsledok kontroly preukáže prekročenie dohodnutých koncentračných limitov v
ktoromkoľvek ukazovateli znečistenia, náklady spojené s vykonaním kontroly podľa
aktuálneho cenníka dodávateľa zaplatí odberateľ na základe faktúry vystavenej
dodávateľom. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní, počítaná od jej doručenia. Za meškanie
s úhradou faktúry zaplatí odberateľ dodávateľovi úrok z omeškania podľa príslušných
právnych predpisov.

Cenník bol dodávateľom schválený dňa 29.12.2017 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.
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