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Cenník
služieb a poradenstva v oblasti prevencie a odstraňovania architektonických a dopravných bariér

V platnosti od 2.9.2014
Výkon
1. Posúdenie PD pre územné konanie*
2. Vydanie stanoviska pre územné konanie
3. Vydanie stanoviska k DUR*
4. Posúdenie PD pre stavebné konanie
5. Vydanie stanoviska s výhradami pre stavebné konanie
6. Vydanie súhlasného stanoviska k DSP /DRS/ zmene
stavby pred dokončením / legalizácii stavby
7. Vydanie stanoviska k DSP pre stavbu nevyžadujúcu
úpravy pre osoby so zrakovým postihnutím
8. Rýchlostný príplatok za vydanie stanoviska do 3
pracovných dní - v mimoriadnych prípadoch
9. Konzultácie – tvorenie riešení v projektoch; obhliadka
a konzultácie v teréne
10. Školenie, prezentácia
11. Náklady na dopravu

Merná jednotka

Cena za m.j.
(€)

hod.
ks
ks
hod.
ks

20,00
10,00
20,00
25,00
20,00

ks

35,00

ks

15,00
50 % z
fakturovanej
sumy, min.10 €

ks
hod.

20,00

hod.
každých začatých
10 km

30,00
2,00

* Posúdenie a stanovisko pre územné rozhodnutie je účtované iba v špecifických prípadoch, keď si projekt už
v tomto štádiu vyžaduje posúdenie vplyvu stavby v oblasti bariér pre ľudí so zrakovým postihnutím a nemôže byť
vydané stanovisko bez pripomienok bez ďalšieho podrobnejšieho zisťovania.

Výkon - orientačné majáky
12. Obhliadka miesta
13. Vytvorenie hlášky
14. Načítanie a nahratie hlášky (1. názov, 2. popis trasy)

Merná jednotka
hod.
ks
ks

Cena za m. j. (€)
15,00
10,00
10,00

Poznámky:
faktúra za konzultácie (výkon číslo 9.) vykonávané počas alebo po stavebnom konaní bude vystavená po
ukončení konzultácií na základe dohody konzultujúcich strán alebo pri vydaní súhlasného stanoviska pre
stavebné konanie
náklady na dopravu budú fakturované k výkonom, pri ktorých vznikli
faktúry sú splatné do 14 dní odo dňa doručenia faktúry platiteľovi

Schválila dňa 2.9.2014

Ing. Tatiana Winterová
riaditeľka ÚNSS

