
PODNIK TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA,  S. R. O. PÚCHOV 30,126

CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB NA ROK 2023

ČINNOSŤ / ŠTRUKTÚRA
Merná 

jednotka

Sadzba    v  

EUR 

 Vývoz smetí: 1 kg 0,077

skládka TKO Luštek

cena za uloženie odpadu - 150106, 170904, 170202 t 65,14

cena za uloženie odpadu - 170101, 170102, 170107 do 30 frakcia t 43,70

cena za uloženie odpadu - 170101, 170102,170107 nad 30 frakcia t 66,14

odpredaj dreva z výrubov t 20,00

drevo na skládku t 88,14

výkopová zemina 170506 t 32,50

zhodnotenie dreva  200138 Brantner Altgas t 35,00

Separovaný zber: 

prevádzka zberného dvora hod 31,00

separovaný zber 5 zložiek odpadu t 130,00

Verejné osvetlenie:

elektrikár. práce hod. 25,00

práca plošiny hod. 28,00

práca plošiny + výkon odborného pracovníka (opravy VO) hod. 35,00

vyjadrenie k projektovej dokumentácií o existencií podzemných a nadzemných 

rozvodov verejného osvetlenia ks 25,00

Verejná zeleň:

chemické ničenie burín 100 m
2

15,00

kosenie, hrabanie, odvoz trávy  výšky do 40 cm m
2

0,10

kosenie, hrabanie, odvoz trávy - ruderálny porast m
2

0,60

samochodná kosačka so zberom Kubota hod. 25,00

práca s krovinorezom (bez hrabania a odvozu porastu do výšky 40 cm) m
2

0,15

pomocné práce (okopávanie, pletie...) hod. 18,00

odborné práce (pilčík, kosec, záhradník...) hod. 22,00

práca s malotraktorom Kubota hod. 30,00

do výšky 1,0 meter m2 0,50

od výšky 1,0 - 1,5 metra m2 0,70

od výška 1,5 - 2 metra m2 1,20

nad 2,0 metra m2 2,50

vysávanie lístia vysávačom (2 pracovníci) hod. 45,00

fúkanie lístia fukárom Stihl hod. 22,00

polievanie zelene vozidlom Multikar hod 35,00

frézovanie pňov hod. 25,00

Čistenie mesta:

umývanie komunikácií cisternou hod. 35,00

ručné zametanie chodníkov, autobusových zástavok, pešej zóny.... hod. 18,00

ručný zber nečistôt na spevnených a nespevnených plochách hod. 18,00

ručné čistenie krajníc hod. 18,00

strojné zametanie komunikácií CITY CAT (bez likvidácie odpadu) hod. 50,00

strojné zametanie komunikácií SCARAB MAGNUM (bez likvidácie odpadu) hod. 60,00

strojné zametanie komunikácií / jazda km 1,50

odstraňovanie psích exkrementov hod. 18,00

výsyp a odvoz malých smetných košov -  Iveco (vodič + závozník) hod. 45,00

dočisťovanie kontajnerových stojísk - Renault, Iveco (vodič + závozník) hod 45,00

individuálny odvoz odpadu - Renault (vodič + závozník) hod 45,00



šintovanie okolo obrubníkov hod. 18,00

čistenie fontány hod. 22,00

ostatné čistenie hod. 18,00

odburinenie mechanické hod. 22,00

dezinfekcia verejných priestorov hod. 25,00

zimná údržba - pohotovosť neaktívna hod. 5,00

inertný posypový materiál - štrkodrva 4 - 8 mm 1 t 20,00

chemický posypový materiál - priemyselná soľ NaCl 1 t 200,00

odhŕňanie snehu UNC hod. 40,00

odhŕňanie snehu traktorom hod. 40,00

ručné odhadzovanie snehu, odsekávanie ľadu, ručný posyp hod. 18,00

ručné čistenie komunikácii hod. 18,00

ručný posyp chodníkov a komunikácií hod. 18,00

odhŕňanie snehu a posyp Multicar M27, BUCHER BU 35 hod. 45,00

odhŕňanie snehu malotraktor Kubota hod. 35,00

RENAULT Kerax - odhŕňanie snehu km 2,50

RENAULT Kerax - posyp kamenivom (vrátane posypového materiálu) km 20,00

RENAULT Kerax - posyp soľou (vrátane posypového materiálu) km 20,00

príplatok za aktívnu pohotovosť - práca pravovníkov a strojov mimo prac. 

dobu (pracovná doba 6:30 - 14:30), v dňoch pracovného pokoja alebo vo 

sviatok

hod 7,00

Stavebné práce:

zemné, výkopové práce hod. 20,00

murárske práce hod. 20,00

čistenie kanalizačných vpustí 1 ks 11,00

opravy kanalizačných vpustí 1 ks 160,00

práca UNC hod. 38,00

práca bagra hod. 38,00

práca traktora hod. 38,00

práca valca hod. 30,00

asfaltovanie - teplá zmes (bez materiálu) 1 m
2

33,00

zarezávanie asfaltu 1 bm 11,00

zarezávanie asfaltu - stojné 15 min. 15 min 10,00

oprava dopravných značiek 1 ks 45,00

oprava parkových lavíc hod. 20,00

zámočnícke a údržbárske práce, údržba detských ihrísk hod. 22,00

búracie práce hod. 20,00

výlep plagátov - šport, kultúra, .... 1 sada 15,00

ostatné firmy a organizácie     A4 = 623,7 cm² 1 sada 40,00

                                                A3 = 1 247,4 cm² 1 sada 43,00

                                                A2 = 2 494,8 cm² 1sada 43,00

zváracie práce hod. 25,00

ostatná stavebná činnosť hod. 20,00

príprava kultúrnych podujatí hod. 20,00

asfaltovanie studenou zmesou, oprava výtlkov (bez materiálu) m² 49,50

ostatné stavebné práce  sa faktúrujú podľa cenníkov Cenkros

zapožičanie exteriérového pódia (8m x 6m) - víkendová sadzba 950,00

zapožičanie exteriérového pódia                   - týždňová sadzba 1 550,00

zapožičanie exteriérového pódia bez nadstrešenia 500,00

zapožičanie exteriérového pódia                   hod. 100,00

Správa a údržba cintorínov  hod. 24,00

Správa a údržba ver. WC - fakturácia od  01.5. do 31.10. hod. 16,50

Správa a údržba fontán - fakturácia od  01.5. do 30.9. hod. 22,00

Individuálne sadzby:



Volvo - nosič kontajnerov km 1,75

15 min. 6,00

deň 4,35

mesiac 95,00

rok 730,00

deň 3,35

mesiac 75,00

rok 550,00

Multikára M27 km 1,20

15 min. 5,00

Peugeot, Ford Transit km 1,20

stojné 15 min. 6,00

18 ton KUKA prejazd km 2,30

26 ton KUKA prejazd km 2,50

RENAULT HR, Mercedes HR km 1,90

15 min. 6,00

práca s hydraulickou rukou (2 pracovníci) hod 45,00

BUCHER BU 35, FUSO Canter km 1,25

15 min. 5,00

RENAULT Kerax km 2,00

15 min. 6,00

Kontajner RENAULT Kerax deň 4,35

mesiac 95,00

rok 730,00

RENAULT Mascott - S3 km 1,35

15 min. 5,00

RENAULT Mascott - NK km 1,35

RENAULT Mascott - plošina, Iveco - plošina km 1,35

15 min. 6,00

HYUNDAI km 1,20

Vysokozdvižný vozík 1 hod 30,00

Ceny  uvedené v cenníku sú bez platnej sadzby DPH.

Platnosť od 01.01. 2023  do  31. 12. 2023. 

Schválil: Ing. Miloš Svoboda, konateľ

Kontajner KERAX

Kontajner MASCOTT


