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CENNÍK VÝKONOV DOPRAVY 

v € bez DPH, platný od 1. 7.2020  

 

 

Osobné motorové vozidlá – základná sadzba: 
 

Osobné motorové vozidlo Sadzba v €/km 

Osobné motorové vozidlo použité pri vyššie uvedených výkonoch  0,43 
 

Špeciálne nákladné motorové vozidlá –  základná sadzba: 
 

Druh dopravného prostriedku 
Sadzba 

€/km 

Špecifické výkony 
nadstavieb 

(€/každú aj zač. ¼ hod.) 

Fakturované 
prestoje (€/každú aj  

zač. ¼ hod.) 

TATRA 815 (trojstr. sklápač) 1,26   3,00 

IVECO Trekker (trojstr. sklápač) 1,20  3,00 

TATRA 815 CAS 1,26 10,40 (práca čerpadla) 2,00 

TATRA 815 valník s HR 1,35 6,60 (práca hydraulickej ruky)  3,00 
 

Špeciálne nákladné motorové vozidlá – základná sadzba: 
 

Druh dopravného prostriedku 
Sadzba  

€/km 
Fakturované prestoje 

(€/každú aj zač. ¼ hod.) 

Citroën Jumper 2,8 - Pojazdná dielňa 0,55 1,50 

Citroën Jumper 3,0 – skriňa 14 m3,  15 m3 0,60 1,50 

Citroën Jumper 3,0 – skriňa 17 m3 0,65 1,50 

DAEWOO –AVIA 90 (kontajner – 4 t) 0,85 3,00 €/deň (za použitie kontajnera) 
1,50 €/zač. ¼ hod. (za prestoj) DAEWOO –AVIA 120  (kontajner – 7 t) 0,90 

 

Pracovné stroje- základná sadzba: 
 

Druh dopravného prostriedku Sadzba (€/Mthod) 

ZETOR 7711 13,50 

Rýpadlo nakladač New Holland B.100, B.115  32,00 

Locust 753 - podkop, vrtáky, radlica, lyžica 21,00 

 

Vysvetlivky k výkonom dopravy: 

Jazda a pracovný čas dopravného prostriedku: pracovný výkon vozidla, ktorý musí byť v pohybe 

z bodu A do bodu B v reálnom čase (u pracovných strojov pracovný čas meraný v jednotkách 

Mthod). 

Fakturované prestoje spolu: sumár časových hodnôt pri použití vozidla skladajúcich sa z dielčích 

prestojov, t.j. nakládka a vykládka + čakanie + ostatné.   

Nakládka a vykládka: prestoj vozidla z dôvodu naloženia, alebo vyloženia tovaru. 

Čakanie: prestoj vozidla nezavinený prevádzkovateľom, vodičom vozidla, alebo mimoriadnou 

udalosťou na ceste.  
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Ostatné prestoje: prestoj vozidla z dôvodu výkonu ostatnej pracovnej činnosti osádky vozidla, 

ktoré nie sú obsiahnuté v iných cenníkoch (napr. v cenníku prác údržby - nákup tovaru, MTZ, 

kosenie trávy a i.). 

  

Zľavy poskytované za prepravné výkony a ostatné činnosti uvedené v tarife 
  

Za prepravné výkony a činnosti vykonávané stavebnými strojmi, ktoré sa opakujú za približne 

rovnakých podmienok u jednotlivého motorového vozidla, alebo stavebného stroja a ktoré sú 

vykonávané v zdaňovacom období príslušného mesiaca dopravca (TEHO) poskytuje prepravcovi 

(objednávateľovi prepravy) tieto množstevné zľavy z celkovej ceny výkonu: 
 

Stavebné stroje: 

 

 od 15 do 25   Mthod/mesiac       5 % 

 od 26 do 50   Mthod/mesiac     10 %  

 od 51 do 75   Mthod/mesiac     15 % 

 od 76 do 100 Mthod/mesiac     20 %  

 nad 100         Mthod/mesiac      25 % 
  

Motorové vozidlá: 

 

od    500 km do 1 000 km/mesiac      5 % 

od 1 001 km do 2 000 km/mesiac    10 % 

od 2 001 km do 3 000 km/mesiac    15 % 

od 3 001 km do 4 000 km/mesiac    20 % 

nad 4 001 km/mesiac       25 % 
 

V prípade jednorazovej prepravy pri ktorej prepravca nemôže z objektívnych príčin zabezpečiť 

obojsmerné vyťaženie vozidla, môže TEHO poskytnúť zľavu za km ubehnuté bez vyťaženia, 

 

- ak celková prepravná vzdialenosť je najmenej    250 km    10% 

                                                             najmenej    500 km    15% 

                                                             najmenej 1 000 km    20%.  

Túto zľavu nie je možné kombinovať s množstevnou zľavou.    
 

Zmluvný vzťah a cena služieb sa stanovuje vzájomnou dohodou medzi dodávateľom (TEHO) a 

objednávateľom služby na základe objednávky. Služby budú fakturované podľa cien určených 

a schválených v tomto cenníku. 

Zmeny, zľavy a ostatné úpravy od cenníkových cien má právo individuálne písomne schváliť 

konateľ spoločnosti. 


