CENOVÝ VÝMER Č. 2.2:
CENNÍK VÝKONOV NÁKLADNEJ A OSOBNEJ DOPRAVY PLATNÝ
OD 01.01.2021 – NADČASY A VÍKENDY
Cena za 1 km jazdy

Vozidlo

Cena za 15 min.
výkonu / prestoja
bez DPH
s DPH

bez DPH

s DPH

0,54 €

0,65 €

3,92 €

4,70 €

0,71 €

0,85 €

4,75 €

5,70 €

1,00 €

1,20 €

5,33 €

6,40 €

1,50 €

1,80 €

17,42 €

20,90 €

1,50 €

1,80 €

19,42 €

23,30 €

1,17 €

1,40 €

15,75 €

18,90 €

1,08 €
2,38 €
2,08 €

1,30 €
2,85 €
2,50 €

16,33 €
16,92 €
25,42 €

19,60 €
20,30 €
30,50 €

-

-

11,08 €
13,17 €

13,30 €
15,80 €

1,46 €

1,75€

17,25 €

20,70 €

Osobné vozidlá a malé úžitkové vozidlá
Peugeot Partner, Peugeot 2008, Škoda Fabia
Combi, Škoda Fabia Praktik, Suzuki Jimny Van,
Citroën C2, Citroën Berlingo, Dacia Duster,
Citroën C4, Citroën C4 Cactus, Citroën C3
Úžitkové vozidlá, dodávky
Peugeot Boxer, Peugeot Expert, Mercedes
Vito, Mitsubishi L200, Piagio Maxxi, Citroën
Jumper, Citroën Jumpy, Citroën Berlingo
Furgon, Danger Jumper 4x4
Vyklápače a pojazdné dielne
AVIA D90 trojstranný sklápač, Renault
Mascott, Renault Midlum, Tatra 815,
Mercedes Benz 315 CDI, PV3S POD, Renault
Master, PV3S valník, MAN TGM POD
Ramenové vyklápače
Renault Kerax, Renault Midlum 3-stranný
sklápač s hydraulickou rukou
Cisterny na pitnú vodu (vrátane obsluhy)
Tatra CAV 11, Ford F 750, Renault Midlum CAV
Cisterny ostatné (vrátane obsluhy)
Tatra CAS 11, PV3S fekál, MAN TGM, MAN CAS
6, MAN TGS CAS 11
Vozidlá na čistenie siete (vrátane obsluhy)
AVIA 31 CAK3
Ford Aquatech
Kaiser CC, Kaiser Eco 3.0
Kopacie mechanizmy (vrátane obsluhy)
UZS 050, UN 053
JCB 3CX, JCB 4CX
Monitorovanie kanalizačnej siete kamerou
(vozidlo s kamerou)
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Call centrum
0850 111 800,

info@pvpsas.sk,

www.pvpsas.sk

IČ DPH: SK2021918459, IČO 36 500 968, Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, Vložka číslo: 1030 1/P
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, č. ú.: 1930769056/0200
člen skupiny

Poplatky za zbytočný výjazd
Poplatok za zbytočný výjazd pri dovoze pitnej vody
cisternou
Poplatok za zbytočný výjazd pri vyčerpaní obsahu žúmp

bez DPH

s DPH

130,00 €

156,00 €

60,00 €

72,00 €

Postup pri fakturácii za výkony nákladnej a osobnej dopravy
Pri použití cisterien na dovoz pitnej vody sa k sadzbám za výkony pripočíta množstvo dodanej
pitnej vody ocenenej podľa Cenového výmeru č. 1: Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Pri použití vozidiel likvidujúcich odpadové vody sa k sadzbám za výkony dopravy pripočíta
množstvo likvidovanej odpadovej vody ocenenej podľa Cenového výmeru č. 1: Ceny za výrobu
a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 01.01.2021
do 31.12.2021.
Pri použití kanalizačných vozidiel, ktoré pri poskytnutí služby spotrebujú vodu sa k sadzbám
za výkony pripočíta množstvo spotrebovanej vody ocenenej podľa Cenového výmeru č. 1: Ceny
za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody na obdobie
od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Ceny nákladnej a osobnej dopravy sú uvedené vrátane mzdy vodiča. Ceny za výkon cisterien
na pitnú vodu, ostatných cisterien, vozidiel na čistenie siete a kopacích mechanizmov sú
vrátane obsluhy. Monitorovanie kanalizačnej siete kamerou je vrátane obsluhy. Pri výkone
vyklápačov a pojazdných dielní a ramenových vyklápačov sa v prípade potreby ďalšieho
pomocného pracovníka použije 15-minútová zúčtovacia sadzba z Cenového výmeru č. 4.1:
Zúčtovacia sadzba za výkon pracovníka.
Celková fakturačná suma za výkony nákladnej a osobnej dopravy sa vypočíta nasledovne:
resp.:

(počet kilometrov) x (cena za 1 km jazdy)
(počet štvrťhodín výkonu alebo prestoja) x (cena za 15 min. výkonu alebo prestoja)

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.
Ceny za výkon v min. sa uplatňujú za každých začatých 15 minút výkonu. Uvedené ceny
sa použijú i v prípade prestoja dopravného prostriedku nezavinenom spoločnosťou.

Poplatok za zbytočný výjazd sa uplatní v prípade, ak sa zákazník v dohodnutom termíne a čase
nenachádza na dohodnutom mieste.
V prípade zbytočného výjazdu k inej zákazke ako je dodávka pitnej vody cisternou alebo
vyčerpanie obsahu žúmp sa zbytočný výjazd spoplatňuje cenou za každý ubehnutý km od
výjazdu z obvyklého stanovišťa až do jeho návratu na obvyklé stanovište a cenou za 15 minút
výkonu.
Príprava vozidiel na čistenie siete (CAK, Ford Aquatech, Kaiser CC) sa zákazníkovi nefakturuje.
V prípade ostatných cisterien (CAS 11, MAN) sa fakturuje aj výkon súvisiaci s vypúšťaním
obsahu na čističke odpadových vôd.

