Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Paláriková 1156, 022 01 ČADCA

CENNÍK
poskytovaných služieb v RÚVZ Čadca
na rok 2022

A/ PORADENSKÉ A KONZULTAČNÉ SLUŽBY
1. Konzultácie a expertízne stanovisko k stavebnej a projektovej
dokumentácii /za každú začatú hodinu/
2. Obhliadka potravinárskej výrobne
3. Obhliadka predajne stánkového predaja
4. Obhliadka reštaurácie
5. Obhliadka širokospektrálnej predajne
6. Obhliadka zariadení starostlivosti o ľudské telo a telovýchovných zariad.
7. Obhliadka ubytovacieho zariadenia a rekreač. objektov
8. Obhliadka súkromného zdroja pitnej vody
9. a) Stanovenie ukazovateľov na mieste - pach, farba, teplota
b) Stanovenie ukazovateľov na mieste - dezinfekcia
10. Obhliadka priemyselnej prevádzkarne
11. Odber vzorky pitnej alebo povrchovej vody
12. Odber vzorky odpadovej vody
13. Náklady spojené s odberom vzorky
14. Zhodnotenie protokolu a posudok vyšetrenej vzorky
15. Odborné stanovisko
16. Obhliadka zariadenia soc. služieb, pohrebiska, pohrebnej služby,
zdravotníckého zariadenia, domu smútku
17. Odborná konzultácia na objednávku /za každú začatú hodinu/
18. Odborná konzultácia bez objednania /za každú začatú hodinu/
19. Obhliadka chraneného pracoviska
20. Obhliadka územia - pozemku pri posudzovaní
projektovej dokumentácie v ramci stavebného konania
21. Obhliadka prevádzky na požiadanie prevádzkovateľa
22. Obhliadka predajne
23. Obhliadka pohostinstva/kaviarne
24. Odber vzoriek potravín

€
20,00
10,00
7,00
10,00
15,00
15,00
15,00
15,00
6,00
5,00
25,00
10,00
10,00
10,00
15,00
20,00
15,00
20,00
30,00
15,00
15,00
15,00
10,00

8,00
3,50

B/ DOPRAVNÉ - spojené s poskytovaním služieb

€

1. Sadzba za ubehnutý km
2. Sadzba za státie vozidla - každých začatých 15 minút

1,50
0,70

V prípade, že na jeden výjazd vozidla bude realizovaných viac objednávok, dopravné spojené
s poskytovaním služieb bude rozpočítané medzi odberateľov, tak ako sa na dopravných
nákladoch podieľali.

C/ INÉ SLUŽBY

€

Krátkodobý prenájom zasadacej miestnosti / 1deň

50,00

(minimálna doba prenájmu je 1 poldeň)

Uvedený cenník je platný od: 17.01.2022

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová MPH,MHA
generálna tajomníčka služobného úradu

Cena služieb je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov a tvoria ju vstupné priame a nepriame náklady bez zisku.

