Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Starej Ľubovni
Obrancov mieru l, 064 01 Stará Ľubovňa
____________________________________________

CENNÍK
POSKYTOVANÝCH ŠPECIALIZOVANÝCH ODBORNÝCH SLUŽIEB

Stará Ľubovňa, 16. 9. 2022

RNDr. Mária Mancalová, MPH
regionálny hygienik
a generálny tajomník služobného úradu
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I. ÚVOD
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (ďalej len RÚVZ so
sídlom v Starej Ľubovni) poskytuje fyzickým a právnickým osobám výkony za úhradu,
ktoré presahujú rozsah činností ustanovených zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Pri tvorbe cien jednotlivých úkonov RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni vychádza pri
kalkulácií a výpočte úhrad zo zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov. Sadzby stanovené v tomto cenníku za poskytnuté výkony za úhradu sú
v súlade s cenami použitých materiálov, včítane nákladov na dopravu, pracovný a
služobný čas zamestnancov RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni.
2. RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni poskytuje výkony nad rámec vymedzenej činnosti,
právnickým a fyzickým osobám na základe objednávky.
3. Cenník poskytovaných špecializovaných odborných služieb je zverejnený na webovom
sídle RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni.

II. STANOVENIE CENY
1. Ceny za jednotlivé špecializované odborné služby sa stanovujú dohodou v súlade § 3
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov podľa
tohto cenníka.
2. Ceny za odborné výkony uvedené v tomto cenníku boli stanovené na základe
predpokladaných priamych a nepriamych – režijných nákladov.
3. Sadzby za výkony, ktoré nie sú uvedené v cenníku, ale ich vykonanie je pre komplexné
hodnotenie nevyhnutné (osobitné náročné vyšetrenia a pod.) sa stanovia na základe
dohodnutých cien.
4. Činnosti uvedené v bode IV., ktoré vykonáva RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni si
objednávateľ objednáva na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni.
5. Laboratórne vyšetrenia vykonáva pre RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni na základe
dohody RÚVZ so sídlom v Poprade.
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III. OBJEDNÁVKY A FAKTURÁCIA
1. RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni poskytuje špecializované odborné služby uvedené
v bode IV. na základe písomnej objednávky, ktorá sa zaeviduje na podateľni RÚVZ so
sídlom v Starej Ľubovni a následne sa postúpi príslušnému vedúcemu oddelenia, ktorý
špecializovanú odbornú činnosť zabezpečí.
2. Po každom výkone dodávateľ – RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni vyhotoví faktúru,
ktorú odberateľ uhradí na účet RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni č. ú. IBAN SK31 8180
0000 0070 0013 9450 vedený v Štátnej pokladnici, Bratislava. Faktúru je dodávateľ –
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni povinný vyhotoviť v štyroch exemplároch, ktoré sa
majú v dvoch vyhotoveniach odoslať odberateľovi, l krát na osobný úrad a jedna faktúra
ostáva na príslušnom oddelení.
3. Laboratórne vyšetrenia si objednávateľ objednáva na RÚVZ so sídlom v Poprade,
Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad objednávkou, ktorú objednávateľ zasiela v jednom
vyhotovení RÚVZ so sídlom v Poprade, pre ktoré platí sadzobník a zmluvné podmienky
RÚVZ so sídlom v Poprade.
4. Odberateľom platených služieb sa odovzdávajú výsledky až po uhradení faktúry.
5. Fakturácia za poskytnuté špecializované odborné služby sa musí vykonať podľa cenníka
platného v čase realizácie vykonaných platených odborných služieb.
IV. CENNÍK POSKYTOVANÝCH ŠPECIALIZOVANÝCH ODBORNÝCH SLUŽIEB
Pol. č.
Popis výkonu
Cena v EUR
______________________________________________________________________________
1. Za jednu hodinu pracovného času odborného zamestnanca vrátane
réžie /odber vzoriek, práca v teréne, vypracovanie protokolu, spracovanie výsledkov a pod./.
19,91 €
V cene je započítaná priemerná cena práce štátnych zamestnancov
18,61 €/hod. + réžia 1,30 €
Výpočet priemernej ceny práce /príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto cenníka/.
2. Štúdium problematiky, zhodnotenie odbornej expertízy, vypracovanie
odborného posudku - za 1 hod.
a/ voda /pitná, bazénová, povrchová, čistená/, požívatiny, piesok
17,98 €
+ náklady na meranie voľného a celkového chlóru v bazénovej vode
+ náklady na meranie voľného a celkového chlóru v pitnej vode
Náklady na meracie reagencie VARIO budú stanovené v závislosti od skutočnej fakturácie
dodávateľa.
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3. Štúdium problematiky, zhodnotenie odbornej expertízy, vypracovanie
protokolu - za 0,5 hod.
8,99 €
a/ sterilizačná technika /sterilizátor a autokláv/
+ testovacie vzorky podľa počtu a druhu prístroja:
- parný ster. prístroj
- biologický a chemický indikátor
- horúcovzduchový ster. prístroj - biologický indikátor
- chemický indikátor
Náklady na testovacie vzorky budú stanovené v závislosti od skutočnej fakturácie
dodávateľa.
4. Náhrada za dopravu nevyhnutnú pre poskytnutie a vykonanie odborného výkonu.
Uvedená výška bola prepočítaná podľa kalkulačného vzorca z priemeru roka 2021 /príloha
č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou tohto cenníka/. Fakturácia počtu odjazdených km sa určí na
základe evidencie v knihe jázd.
- osobné motorové vozidlo za 1 km
1,20 €
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto cenníka stráca platnosť a účinnosť „Smernica pre
poskytovanie špecializovaných odborných služieb“ účinná od 1. februára 2012 vrátane jej
dodatkov.
2. Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 19. septembra 2022.
3. Tento cenník sa môže meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku.

RNDr. Mária Mancalová, MPH
regionálny hygienik
a generálny tajomník služobného úradu

Príloha č. 1

Výpočet priemernej ceny práce
1. Mzdy štátnych zamestnancov (za rok 2021):

322 561,87 €

2. Odvody

112 735,37 €

(34,95 %)

435 297,24 €

Spolu
3. Počet odpracovaných hodín štátnych zamestnancov (za rok 2021)

23 387,92 hod.

4. Priemerná cena práce: /mzdy + odvody/ : počet hodín

18,61 €/ hod.

Režijné náklady
Réžia pozostáva: z nákladov na cestovné, elektrickú energiu, plyn, telefón, kancelárske potreby,
kopírka, poštovné a pod. za rok 2021
Cestovné
501,96 €
Energie, vodné - stočné, poštovné služby, komunikačná
infraštruktúra
18 001,68 €
633
Kancelársky materiál
8 589,99 €
635
Servis, údržba, opravy
3 244,91 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu
30 338,54 €
631
632

Režijné náklady vo výške 30 338,54 : 23 387,92 (priemerný počet hodín štát. zamestnancov)
= 1,30 €

Výpočet priemernej ceny práce vedúcich oddelení k položke č. 2
Priemerná hodinová mzda vedúcich oddelení k 3l.12.2021:
mzdy
12,36 €
odvody
4,32 €
réžia
1,30 €
Spolu
17,98 €

Príloha č. 2

Výpočet ceny za 1 km dopravy

Pri tvorbe ceny za 1 km dopravy sme vychádzali z nákladov na stredisko doprava za rok 2021:
Hrubá mzda vodiča
15 705,77 €
Odvody do poistných fondov
5 488,72 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu
21 194,49 €
Počet ubehnutých km vodiča za rok 2021

21 530 km

Cena na 1 km

0,98 €

Spotreba PHM /2 autá/
2 693,06 €
Ostatné náklady na dopravu /2 autá/
2 779,36 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
5 472,42 €
Počet ubehnutých km za rok 2021

25 244 km

Cena za 1 km

0,22 €

Cena za 1 km spolu 0,98 + 0,22 =

1,20 €/km

