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ČASŤ A/ – ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. § 4:
•	 ods.	1:	„Vodovodná	prípojka	je	úsek	potrubia	spájajúci	rozvádzaciu	vetvu	verejnej	vodovodnej	siete	s	vnú-
torným	vodovodom	nehnuteľnosti	alebo	objektu	okrem	meradla,	ak	je	osadené.	Vodovodná	prípojka	sa	
spravidla	 pripája	 na	 verejný	 vodovod	navrtávacím	pásom	 s	 uzáverom.	 Pripojenie	 na	 rozvádzaciu	 vetvu 
s	uzáverom	je	súčasťou	verejného	vodovodu.	Vodovodnou	prípojkou	sa	privádza	voda	z	verejného	vodovodu	
do	nehnuteľnosti	alebo	objektu,	ktorá	 je	pripojená	na	verejný	vodovod.	Vodovodná	prípojka	 je	vodnou	
stavbou	podľa	osobitného	predpisu.“	

•	 ods.	6:	 „Vlastníkom	vodovodnej	prípojky	alebo	vlastníkom	kanalizačnej	prípojky	 je	osoba,	 ktorá	 zriadila	
prípojku	na	svoje	náklady,	a	to	spôsobom	určeným	prevádzkovateľom	verejného	vodovodu	alebo	verejnej	
kanalizácie...“

1. Realizácia vodovodnej prípojky pozostáva z:
a)	obhliadky	miesta	realizácie	za	účelom	zistenia	splnenia	technických	podmienok	realizácie
b)	dodávky	a	pripojenia	na	verejný	vodovod	navrtávacím	pásom	s	uzatváracou	armatúrou,	zemnej	súpravy	
na	ovládanie	uzáveru,	liatinového	poklopu.	Pripojenie	na	rozvádzaciu	vetvu	s	uzáverom	/navrtávací	pás	 
s	uzatváracou	armatúrou/	je	súčasťou	verejného	vodovodu	§	4	ods.	1.	Navrtávací	pás	s	uzatváracou	arma-
túrou,	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	zaplombovania	vodomeru.	Vodomer	a	plomba	vodomeru	sa	stáva	súčasťou	verejného	
vodovodu	a	je	vlastníctvom	VVS,	a.s.

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

 
2. Fakturácia realizácie vodovodnej prípojky : 
a)	objednávateľ	hradí	dodávku,	montáž		materiálu	a	realizáciu	prác,	ktoré	sú	uvedené	v	odseku	1		písmeno		c)	a	e).
b)	objednávateľ	hradí	dopravné	v	zmysle	kalkulovanej	ceny	VVS,	a.s.	pre	použitý	dopravný	prostriedok		 
na	základe	skutočne		najazdených	kilometrov	za	cestu	k	objednávateľovi	a	späť	-		v	cene	uvedenej	v	časti	
B/	cenníka.

c)	VVS,	a.s.	hradí	dodávku,	montáž	a	realizáciu	prác,	ktoré	sú	uvedené	v	ods.	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	B/	cenníka.

Materiál	bude	fakturovaný	podľa	skutočne	použitého	množstva	v	cenách,	ktoré	sú	uvedené	v	časti	C/	tohto	
cenníka.	
Montážne	práce	a	dopravné	budú	fakturované	v	cenách,	ktoré	sú	uvedené	v	časti	B/	tohto	cenníka	podľa	
skutočného	množstva	zrealizovaných	prác	a	počtu	odjazdených	kilometrov.
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.		

3. Fakturácia opravy vodovodnej prípojky  vo vodomernej šachte:
Pri	opravách	vodovodných	prípojok	vo	vodomerných	šachtách	(napr.	poškodenie	ventilu),	kde	nie	je	vodo-
merná		zostava	a	oprava	sa	vykonáva	montážou	vodomernej	zostavy,	bude	materiál		fakturovaný	podľa	
skutočne	použitého	množstva	v	cenách,	ktoré	sú	uvedené	v	časti	C/	tohto	cenníka.	
Montážne	práce	a	dopravné	budú	fakturované	v	cenách,	ktoré	sú	uvedené	v	časti	B/	tohto	cenníka	podľa	
skutočného	množstva	zrealizovaných	prác	a	počtu	odjazdených	kilometrov.
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	vodovodnej	
prípojky,	 ktorej	 súčasťou	 sú	 preberacie	 podklady	 potvrdené objednávateľom.	 Preberacie	 podklady, 
z	ktorých	1	kópiu	si	ponechá	objednávateľ,	obsahujú	zoznam	a	množstvo	použitého	materiálu,	vykonaných	
prác	a	počet	najazdených	kilometrov.	

Údaje uvedené v preberacích podkladoch sú základom pre fakturáciu prác, preto prevzatiu materiálu 
a prác venujte zvýšenú pozornosť. Po podpísaní preberacích podkladov sa reklamácia na množstvo 
materiálu, rozsah montážnych prác a počet odjazdených kilometrov neuznáva.

ČASŤ B/    – CENNÍK MONTÁŽNYCH PRÁC A DOPRAVNÉHO

Položka 
cenníka Popis montáže materiálu / práce Merná 

jednotka

Cena v EUR / merná jednotka

Bez DPH S DPH

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

B.2. Montáž vodomernej zostavy ks 10,33 12,40

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

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

B.5. Dopravné km 0,58 0,70

Položka B.5. - Dopravné sa fakturuje podľa skutočne najazdených kilometrov k objednávateľovi a späť, nezávisle od druhu použitého dopravného prostriedku.
Dopravné sa fakturuje každému objednávateľovi osobitne bez ohľadu na počet realizovaných prípojok.

ČASŤ C/    – CENNÍK MATERIÁLU

Položka 
cenníka Názov materiálu Merná 

jednotka

Cena v EUR / merná jednotka

Bez DPH S DPH

C.1.

HDPE potrubie pre tlakový rozvod vody 1 m/kg DN
25

m

0,58 0,70
0,378 32 0,92 1,10

40 1,50 1,80
50 2,08 2,50
63 3,25 3,90

C.2. Vodomerná zostava ks 108,33 130,00

Cenník	č.	4	na	realizáciu	vodovodnej	prípojky	a	opravu	vodovodnej	prípojky	vo	vodomernej	šachte	je	platný	
od	01.07.2014.


