
Cennník platených služieb Platnosť od 1.2.2021

Pitné vody Cena

Minimálny rozbor pitnej vody - laboratórny rozbor/1 vzorka 244,00 €
Minimálny rozbor pitnej vody - fyzikálny, chemický 149,00 €
Minimálny rozbor pitnej vody - mikrobiológia 68,00 €
Odber vody a merania spojené s odberom 27,00 €
Sadzba za 1 km cesty, pužitie dopravného prostriedku RÚVZBA, začiatok cesty je 
sídlo RÚVZBA, Ružinovská 8

0,80€/1km

Konzultačná činnosť za každú začatú hodinu 35,00 €

Bazénové vody Cena

Bazénové vody - laboratórny rozbor/1 vzorka 109,00 €
Odber vody a merania spojené s odberom 37,00 €
Sadzba za 1 km cesty, pužitie dopravného prostriedku RÚVZBA, začiatok cesty je 
sídlo RÚVZBA, Ružinovská 8

0,80€/1km

Konzultačná činnosť za každú začatú hodinu 35,00 €

Minimálny rozbor pitnej vody Cena

Fyzikálno-chemický rozbor:
amoniakálny dusík (NH4) 8,00 €
farba 5,00 €
dusičnany 7,00 €
dusitany 8,00 €
chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSK-Mn) 10,00 €
vodivosť 8,00 €
mangán + železo 55,00 €
pach 2,00 €
reakcia vody (hodnota pH) 8,00 €
zákal 5,00 €
chloritany + chlorečnany 15,00 €
absorbancia 8,00 €
spolu: 139,00 €
Protokol o skúške a preberanie vzorky 10,00 €
Spolu za fyzikálno - chemický rozbor bez dopravy: 149,00 €
Mikrobiologický rozbor:
Escherichia Coli 9,00 €
Koliformné baktérie 9,00 €
Enterokoky 9,00 €
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 C° 5,00 €
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 C° 5,00 €
spolu: 37,00 €
Biologický rozbor:
Živé mikroorganizmy 3,50 €
Vláknité baktérie 3,50 €
Mikromycety 3,50 €
Mŕtve mikroorganizmy 3,50 €
Fe a Mn baktérie 3,50 €
Abiosestón 3,50 €
spolu: 21,00 €
Protokol o skúške a preberanie vzorky 10,00 €
Spolu za mikrobiologický rozbor bez dopravy: 68,00 €

Odbor hygieny zdravotníckych zariadení



Monitoring živočíšnych škodcov Cena

Vyloženie monitorovacích lepiek na švábovitý hmyz – 1 ks 1,20 €

Sadzba za 1 km cesty, pužitie dopravného prostriedku RÚVZBA,                                
začiatok cesty je sídlo RÚVZBA, Ružinovská 8

0,80 €/1km

Hodnotenie výskytu živočíšnych škodcov v terénnom prostredí a konzultačná 
činnosť za každú začatú hodinu

35,00 €

Schválil:  MUDr. Stanislav Duba        
               poverený vykonávaním funkcie generálneho tajomníka služobného úradu    


