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Poplatky a pokuty – zmluvné a ostatné
Názov služby

Cena v €, €/ks
bez DPH
s DPH

Zmluvná pokuta za vyhotovenie a doručenie upomienky za neuhradenú faktúru
Paušálna náhrada interných administratívnych monitorovacích nákladov
súvisiacich so správou pohľadávky*
Poplatok za prerušenie/obnovenie dodávky pitnej vody - občan*
Poplatok za prerušenie/obnovenie dodávky pitnej vody - podnikateľský subjekt
a organizácie*
Manipulačný poplatok za vyhotovenie opisu faktúry *
Poplatok za poskytnutie údajov (chemické laboratórium) *
Pokuta za nesplnenie si oznamovacej povinnosti
Pokuta za neoprávnený odber pitnej vody z verejného vodovodu - fyzická osoba
Pokuta za neoprávnený odber pitnej vody z verejného vodovodu - právnická
osoba
Pokuta za neoprávnené vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie fyzická osoba
Pokuta za neoprávnené vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie právnická osoba
Pokuta za nenahlásenie odberu pitnej vody na stavebný účel
Zmluvná pokuta za nedovolené otvorenie prívodu pitnej vody
Zmluvná pokuta za nedovolené pripojenie sa k verejnému vodovodu/kanalizácii
Zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom/meradlom
Zmluvná pokuta za nedostatočnú ochranu vodomeru/meradla pred poškodením
Zmluvná pokuta za neumožnenie prístupu k objektom vodohospodárskej siete
Pokuta za prepojenie potrubí verejného vodovodu a vlastného vodného zdroja
Pokuta za prečerpávanie žumpy a domovej ČOV do verejnej kanalizácie
Pokuta za nedovolené zásahy do verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie
Zmluvná pokuta za porušenie zákazu, ktorý nie je inak pokutovaný
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Poznámky:
- objekty vodohospodárskej siete sú v zmysle tohto cenníka vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka,
vodomer, meradlo, iné dôležité objekty vodovodnej alebo kanalizačnej siete.
- k pokutám za prerušenie/obnovenie dodávky je potrebné dofakturovávať aj práce a dopravu súvisiace s
daným prerušením/obnovením
- * fakturované poplatky okrem pokút, ktoré sú za prevedené činnosti, podliehajú Zákonu o DPH

Uplatnená výška DPH je 20%
Cenník schválený spoločnosťou a platný od 1.11.2019
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