
bez 20% DPH s 20% DPH

1. Zametacie vozidlo :                    

15 min. prevádzky -zametania vozoviek, chodníkov, hál .... 13,00 15,60

1 km.  jazdy - presun 2,00 2,40

2. Zametanie nakladačom  KRAMER nádstavba  ADLER  :                    

1  Mh. výkonu práce 38,00 45,60

 UPOZORNENIE : 

K uvedenému treba pripočítať cenu odvozu nazametaného materialu 

3. Autocisterna  LIAZ  110, 8 m3 nádrž  alebo Unimog 4m3 nádrž                                                       

15 min. výkonu  - napúšťanie, vypúšťanie, polievanie, zmývanie ciest ... 10,50 12,60

1 km.  jazdy - presun 2,00 2,40

. + cena vody za m3

 UPOZORNENIE : 

 Vozidlo nemá schválenie na rozvoz pitnej vody !!! 

4. Montážna plošina výška 14 m, vozidlo LAND ROVER 4x4 :                 

15 min. prevádzky 8,50 10,20
1 hod. prevádzky 34,00 40,80

1 km.  jazdy - presun 2,00 2,40

5. Kontajnerové vozidlo  MAN :                                  

1 km.  jazdy - presun 2,00 2,40
15 min. manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera (nakladanie, 6,00 7,20
vykladanie, zakrívanie odpadu proti samovoľnemu padaniu ...) 

 UPOZORNENIE : 

 Uloženie odpadu na skládke si zabezpečuje pôvodca odpadu !!!

6. MAN, nepravidelný vývoz smetí:                                  

1 km.  jazdy - presun 2,00 2,40
15 min. prevádzky (obsluha nádob, vysýpanie) 14,00 16,80

V zmysle zákona Národnej rada SR o cenách č. 18/96 Z. z. a cenových  kalkulácií skutočných 

nákladov stanovujeme ceny  za poskytovanie náhodilých služieb mestskou príspevkovou 

organizáciou TECHNICKÉ  SLUŽBY Stará Turá

I. Stroje a zariadenia
Cena v  €



bez 20% DPH s 20% DPH

7. Nákladné vozidlo LIAZ Š 706 -sklápač 8t:

1 km.  jazdy - presun 2,00 2,40
15 min. doba zdržania - nakladanie, vykladanie 2,50 3,00

8. MAN L-2007- sklápač 5t.:

1 km.  jazdy - presun 2,00 2,40
15 min. doba zdržania - nakladanie, vykladanie 2,50 3,00

9. Multicar M26- sklápač 2t.:

1 km.  jazdy - presun 2,00 2,40
15 min. doba zdržania - nakladanie, vykladanie 2,50 3,00

10. Avia nákladná- skriňa  5t :

1 km.  jazdy - presun 2,00 2,40
15 min. doba zdržania - nakladanie, vykladanie 2,50 3,00

11. Traktor s vlečkou, bez vlečky, príp. prídavné zariadenie :

1  Mh. výkonu práce 17,50 21,00
15 min. doba zdržania - nakladanie, vykladanie 2,50 3,00

12. Traktorbáger JCB :

1  Hod.  výkonu práce 40,00 48,00
15 min. zdržania -prestoje, výmena nástrojov, vyčistenie, premazanie ... 2,50 3,00

13. Nakladač, KRAMER :

1  Hod.  výkonu práce 37,00 44,40
15 min. zdržania - prestoje 2,50 3,00

14. UNC 060

1  Hod.  výkonu práce 33,00 39,60
15 min. zdržania - prestoje 2,50 3,00

15. Rezačka asfaltu FS 400:

rez do 5 cm               za 1 bm 10,00 12,00

rez nad 5 cm           za 1 bm 11,50 13,80

16 C. Drviaci voz SEKO,  osievací voz SEKO

1  Mh. výkonu práce 64,00 76,80
15 min. zdržania - prestoje, príprava stroja, umytie stroja, premazanie ... 3,00 3,60

Cena v  €

II. Nákladná preprava, výkopové práce



bez 20% DPH s 20% DPH

17. Traktor JOHN DEERE s kosou :

1  Mh. výkonu práce 53,00 63,60
15 min. zdržania (montáž - demontáž zariadenia, nadstavenie ... ) 3,00 3,60

18. Kosenie trávnikov so zberom nakosenej trávy :

1 hod. výkonu kosenia 31,00 37,20

19. Kosenie trávnikov bez zberu :

1 hod. výkonu kosenia 26,50 31,80

20. Kosačka AS- pohon 4x4 :

1 hod. výkonu kosenia 23,00 27,60

21. Krovinorez kosenie / plotostrih strihanie plotov

15 min. výkonu s obsluhou 8,00 9,60

22. Píla motorová STIHL, vyvetvovač STIHL :

15 min. výkonu s obsluhou 9,00 10,80

Cena v  €
III. Kosenie, strihanie plotov, orez stromov 



bez 20% DPH s 20% DPH

23. Multicar  M26 s radlicou :

15 min. výkonu s radlicou 10,50 12,60

1 km.  jazdy - presun 2,00 2,40

24. Traktor ZETOR s radlicou :  

1 Mh. výkonu s radlicou 49,00 58,80

25. Multicar M26 s posypovým zariadením:

15 min. výkonu práce posýpania 10,50 12,60

1 km.  jazdy - presun 2,00 2,40
.+ cena za m3 = 1,8 t. posypového materiálu 

26. Traktor JOH DEERE s posypovým zariadením 

1 Mh. výkonu posypu 45,00 54,00
.+ cena za m3 = 1,8 t. posypového materiálu 

27. Multicar M 26 s radlicou a posypovým zariadením:

15 min. výkonu s radlicou a posypom vozoviek 11,00 13,20

1 km.  jazdy - presun 2,00 2,40
.+ cena za m3 = 1,8 t. posypového materiálu 

28. Traktor s radlicou a posypovým zariadením 

1 Mh. výkonu s radlicou a posypom vozoviek 51,50 61,80
.+ cena za m3 = 1,8 t. posypového materiálu 

29. Unimog s radlicou a posypovým zariadením 

15 min výkonu s radlicou a posypom vozoviek 21,00 25,20

.+ cena za m3 = 1,8 t. posypového materiálu 

30. Dodávkové vozidlá 

1 km jazdy 2,00 2,40

IV. b) posyp  vozoviek a chodníkov

Dodávkové vozidlá 

IV. c) prehŕňanie snehu a posýpanie vozoviek

Cena v  €

IV. a) prehŕňanie snehu

IV. Zimná údržba komunikácií 



bez 20% DPH s 20% DPH

31. Práce vykonávané pracovníkmi organizácie:

pomocné práce obslužné (kopáčske, nakladanie, hrabanie) 11,50 13,80

odborné práce remeselnícke (murárské, obkladač, malo. čiar, sadbové práce) 16,00 19,20

vysokoodborné práce (elektrikár, zvárač a pod.) 19,00 22,80

32. Smetné nádoby na TKO (pre podnikateľské subjekty): 

Plastová nádoba 45,00 54,00
Plechová nádoba 45,00 54,00

Organizácie a podnikatelia si smeťové nádoby kupujú samostatne.

Pre občanov mesta je smeťová nádoba prenajatá. Jej životnosť je minim.

8 rokov, potom môže byť vymenená, ak je poškodená opotrebovaná. Pri 

výmene kratšej ako 8 r. (strata vl. vinou, úmyselné poškodenie), občan

ako náhradu uhradí x/8 z ceny ( x-zostávajúci počet rokov do 8 r.)

Pre fyzické osoby - vlastníkov neobývaných chalúp a chát je životnosť 

smeťovej nádoby 10 rokov.

33. Prenájom stolov a lavíc / 1 deň

1 sada= 1 stôl + 2 lavice 10,00 12,00

34. Prenájom stojanov na odpad / 1 deň

1 kus tojanu + 1 ks  plastový mech 6,00 7,20

35. Prenájom predajného stánku (trhy, jarmoky) 

1 deň 17,00 20,40

2-4 dni 13,00 15,60

5 a viac dní 10,00 12,00

36. Predaj: 

kamenivo frakcia 0-4 mm       (1 m3=1,8 t) 30,00 36,00

37. Predaj: 

posypová soľ   175 / 1 t. 210,00

VI.  Iné služby 

V. Práce a služby
Cena v  €



38. Uloženie : 

Výkopová zemina – čistá !!! (bez stavebnej sute, odpadu a pod)

uloženie na vrchu Palčekové  5,00 / 1 t. 6,00

39. Uloženie : 

Uloženie BIO odpadu v zbernom dvore pre FIRMY : 

                                                        drobný (tráva, listie, ...) 20,00 / 1t. 24,00

                                                        konáre 32,00 / 1t. 38,40

40. Služba postavenie a rozloženie velkokapacitného stanu. 230,- 276,00

     (akcie, oslavy ...) cena zahrňa kompletné zloženie a rozloženie (7 osôb)

 UPOZORNENIE : 

Cena nezahŕňa dovoz a odvoz uvedeného stanu na miesto konania akcie

41. Služby poskytované zamestnancom:

      zľava z celkovej sumy 25%

Uvedené ceny  bez DPH aj s DPH,  platné od 1. Novembra 2022

Týmto sa ruší Súbor cien z 11. Marca 2022

V Starej Turej, dňa 1. Novembra 2022

                                                                                                          

   v.r. Peter Moravčík        

   riaditeľ

Pri tvorbe cien sme vychádzali zo skutočných nákladov na jednotlivé práce. Taktiež sme porovnali ceny týchto 

prác a služieb u podobných verejnoprospešných organizácií. K týmto cenám sme pripočítali % zisku a réžií, a 

navýšili cenu o % inflácie dosiahnutej v tom období pri dodržaní zákona č. 18/96 Z. z.  

Cena poskytnutej služby mimo pracovnú dobu  (prac. doba je od 6:00 do 14:00 hod. prac. dni), alebo počas dňa 

pracovného pokoja a sviatkov, sa navyšuje o 25 % z ceny bežnej ceny. 


