
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 

Kuzmányho 18 

 

Sadzobník úhrad za poskytovanie odborných expertíz 

 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove vykonáva nad rámec 

svojej činnosti odborné expertízy a odber vzoriek na základe objednávky fyzických 

a právnických osôb. 

 Pri tvorbe a kalkulácií cien za jednotlivé úkony a výpočte ich úhrad sa vychádza zo 

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Sadzby sú stanovené v súlade s nákladmi na dopravu, 

pracovný čas zamestnancov RÚVZ, cenou použitých materiálov a iných režijných nákladov.  

 Podľa sadzobníka sa účtuje iba na základe potvrdenej objednávky a vopred 

uzatvorených zmluvných podmienok pri poskytovaní odborných a laboratórnych vyšetrení 

a expertíz RÚVZ Bardejov a Prešov za úhradu medzi RÚVZ Bardejov a objednávateľom.  

 

Cena za poskytovanie špecializovaných odborných služieb RÚVZ Bardejov na základe 

objednávky.  

 

 

Všeobecné 

 

1. Administratívne úkony súvisiace s odberom vzoriek 

      (vypísanie zmluvných podmienok, sprievodky, zápis o odbere vzoriek, fyzický odber  

       vzoriek) 

Odborný radca      10 €  za každú  

                   začatú hodinu  

Hlavný referent      10 €  za každú  

                   začatú hodinu 

 

2. Odborné vyhodnotenie výsledkov - požívatiny, voda,  stery,  účinnosť sterilizátorov 

            (štúdium odbornej problematiky, vyhodnotenie  odborných expertíz, záver) 

                     

                                        10 € za každú  

       začatú hodinu 

 

          

3. Konzultačno - poradenská činnosť - spracovanie konzultačného záznamu činnosť 

spojená s tváromiestnou ohliadkou  

- paušálna suma 20 € za každú začatú hodinu 

- za ďalšiu polhodinu paušálna suma 10 € / ďalšia polhodina 

          

4. Vydávanie stanoviska k projektovej dokumentácií 

- paušálna suma 25 € za každú začatú  hodinu 

- za ďalšiu polhodinu paušálna suma 13 €/ ďalšia polhodina 

 

5. Stanovenie chlóru pri odbere vzoriek vôd (pitné, bazénové) 3 € / 1 vz.   

 

6. Vyšetrenie sterilizátorov pomocou bioindikátorov              3 €/ 1 bioindikatór   

 



Ďalšie oblasti služieb 
 

Sadzobník: 

 

Akcia Cena  

 

Odborná prax študentov 

5 € / na 1 deň praktickej výučby za 1 

študenta 

 

 

 

 

Referát prevádzkovo - technických činností 

 

 

Sadzby za používanie služobných motorových vozidiel RÚVZ pre organizácie  

 

Osobné motorové vozidlo 

    

 

0,92 €/km 

 

 

Sadzby za kopírovanie mimo služobných potrieb RÚVZ  

 

jednostranná A4 0.10 € 

obojstranná A4 0.17 € 

jednostranná A3 0.13 € 

obojstranná A3 0.20 € 

 

Kopírovanie vyhotoví zamestnankyňa podateľne - poplatok za kopírovanie sa zaplatí 

v pokladni RÚVZ ihneď po skopírovaní materiálov. 

 

 

Poštové poplatky – podľa aktuálneho cenníka poštových služieb 


