
Aktuálne ceny vodného a stočného 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie v zmysle zákona 
č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu, 
distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2014 pre regulovaný subjekt 
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o, IČO: 45 624 160 

schvaľuje rozhodnutím na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 tieto maximálne ceny: 

Láb, lokalita „Bahná“ : 

Položka bez DPH  s DPH  
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom 0,9812 €/m3 1,1774 €/m3 

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným 
vodovodom   

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou   

 

Kanalizácia Obec Láb: 

Položka bez DPH  s DPH  
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom   

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným 
vodovodom   

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou 1,0000 €/m3 1,0000 €/m3 

 

Kostolište, lokalita „Výstavba 9 RD“ : 

Položka bez DPH  s DPH  
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom 0,9887 €/m3 1,1864 €/m3 

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným 
vodovodom   

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou   
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Veľké Leváre, lokalita „Pálffyho dvor“ : 

Položka bez DPH  s DPH  
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom 0,9407 €/m3 1,1288 €/m3 

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným 
vodovodom   

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou   

 

Kvetoslavov, lokalita „Rozárium“ : 

Položka bez DPH  s DPH  
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom 1,0456 €/m3 1,2547 €/m3 

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným 
vodovodom   

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou   

 

Plavecký Štvrtok, lokalita „Pekyma“ : 

Položka bez DPH  s DPH  
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom 0,9718 €/m3 1,1662 €/m3 

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným 
vodovodom   

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou 0,9051€/m3 1,0861€/m3 

 

Malacky, lokalita „Kamilka“ : 

Položka bez DPH  s DPH  
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom 0,9604 €/m3 1,1525 €/m3 

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným 
vodovodom   

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou 1,6666 €/m3 1,9999 €/m3 

 

 

 

 



Malacky, lokalita „Hrdzavý jarok“ : 

Položka bez DPH  s DPH  
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom 0,9654 €/m3 1,1585 €/m3 

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným 
vodovodom   

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou   

 
 

Šajdíkove Humence, lokalita „Golf Rezidence Senica“ : 

Položka bez DPH  s DPH  
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom 0,9628 €/m3 1,1554 €/m3 

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným 
vodovodom   

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou 1,3010 €/m3 1,5612 €/m3 

 
 
 

Lokality nezaradené do cenovej regulácie : 

Ceny platné na rok 2014 pre lokality s nákupom pitnej vody od BVS, a.s. Bratislava, 
resp. s odvodom odpadových vôd do kanalizácie v správe BVS, a.s. Bratislava : 

Položka bez DPH  s DPH  
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom 1,1838 €/m3 1,4206 €/m3 

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným 
vodovodom   

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou BVS, a.s. Bratislava 1,2934 €/m3 1,5521 €/m3 
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