
Platnosť tohto oznámenia končí dňa 31.03.2016. Doterajší postup platiteľov  pri uplatnení § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

v prípadoch, kedy platitelia do konca zdaňovacieho obdobia marec 2016 alebo 1. kalendárneho štvrťroka 2016 postupovali podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2 tohto oznámenia, nebude finančná 

správa pozastavovať. Príloha č. 1 a príloha č. 2 tohto oznámenia je nahradená materiálom Prehľad činnosti zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), ktorý je 

zverejnený v časti „Infoservis → Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam → Daň z pridanej hodnoty (DPH)“ 

Oznámenie 

k zoznamu činností patriacich do niektorej z divízií 41 až 43 štatistickej klasifikácie 

produktov podľa činností (CPA) a k zoznamu činností, ktoré nepatria do divízií  41 až 43 CPA 

 

 Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o DPH) bol s účinnosťou od 1.1.2016 rozšírený tuzemský prenos daňovej 
povinnosti v sektore stavebníctva. Prenos daňovej povinnosti sa podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH uplatňuje od 1.1.2016 pri dodaní stavebných prác  vrátane dodania stavby alebo jej 
časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu a pri dodaní  tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu. 
Osobitným predpisom je nariadenie komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová 
štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (ďalej len štatistická klasifikácia CPA).   
 
 Sekcia F  štatistickej klasifikácie CPA zahŕňa nasledovné divízie: 

- 41 – Budovy a výstavba budov  
- 42 – Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb  
- 43 – Špecializované stavebné práce 

 
 V súvislosti s prenosom daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác Finančné riaditeľstvo SR vypracovalo prehľad niektorých činností, ktoré patria do divízií 41 až 43 štatistickej 
klasifikácie CPA (príloha č. 1) a prehľad niektorých činností, ktoré nepatria do divízií 41 až 43 štatistickej klasifikácie CPA (príloha č. 2).      
 
 

 

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica  

Odbor daňovej metodiky  

December 2015 

 



 
Príloha č. 1 k oznámeniu k zoznamu činností podľa klasifikácie CPA 

    Prehľad niektorých činností, ktoré patria do divízií 41 až 43 CPA    

Por.č.  popis činnosti pre zatriedenie do štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) 
kód služby 
podľa CPA  

1 Celková rekonštrukcia budovy (podľa zmluvy o dielo) 41 

2 Rekonštrukcia čerpacej stanice - predmetom zmluvy je celková rekonštrukcia 41 

3 Renovácie budovy 41 

4 Opravy vrát, mreží roliet (práce pri renovácii budov) 41 

5 Výstavba budov pre potreby vodného hospodárstva, výstavba čerpacích staníc, výstavba čističiek odpadových vôd 41 

6 Opravy budov, skladov, vodojemov a čerpacích staníc 41 

7 Výstavba nebytových budov zahŕňa: výstavbu nových stavieb, prístavieb, prestavieb a rekonštrukciu u všetkých nebytových budov 41 

8 Dodávka a montáž dopravného značenia (zvislé, vodorovné)  42 

9 Oprava povrchu vozovky - uvedenie vozovky do pôvodného stavu (zahŕňa materiál, dopravu a prácu) 42 

10 Opravy komunikácií a chodníkov - napr. asfaltovanie, dlažba, zámková dlažba   42 

11 Oprava havárie vod. siete - obnova povrchu vozovky a parkoviska 42 

12 Úprava povrchu nespevnenej príjazdovej cesty k prevádzkovému zariadeniu (zemné práce a doplnenie zeminy, príp. iného materiálu) 42 

13 Povrchové úpravy komunikácií 42 

14 Dláždenie výkopov po poruchách vodovodného radu 42 

15 Osadenie obrubníkov a chodníkov 42 

16 Pokládka dlažby na prípojnej komunikácii 42 

17 Pokládka živičnej zmesi na vozovke 42 

18 Rezanie asfaltu na vozovke 42 

19 Oprava kanalizácie alebo prípojky bezvýkopovou technológiou 42 

20 Oprava napojenia kanalizačnej prípojky 42 

21 Oprava kanalizácie - zahŕňa vytýčenie, dopravné značenie, ďalšie práce a materiál 42 

22 
Oprava kanalizačnej prípojky po havárii - zemné práce, vodorovné konštrukcie, komunikácie, potrubné vedenie, ostatné konštrukcie, búracie 
práce, staveniskový presun hmôt 

42 



23 
Oprava stoky - vyčistenie kmeňovej stoky, vrátane odvozu vyťaženého materiálu; vloženie potrubia; zapravenie hlavnej stoky murárskym 
spôsobom; dosypanie a zhutnenie začínajúcej kaverny na komunikácie; podbetónovanie a príprava komunikácie na asfalt; inžinierska činnosť 

42 

24 Výstavba, opravy a úpravy kanalizácie 42 

25 Výstavba kanalizačnej prípojky - položenie potrubia 42 

26 Výstavba kanalizačnej prípojky - zahŕňa vytýčenie prípojky, výkopové práce, geodetické zameranie, materiál a ďalšie 42 

27 Navrtávka kanalizačnej prípojky 42 

28 Navrtávanie kanalizácie pre zriadenie prípojky 42 

29 Navrtávka kanalizačnej prípojky - zahŕňa geodetické zameranie, inštaláciu kanalizačnej odbočky, navrtávku, ďalšie práce, materiál, dopravu 42 

30 Preloženie kanalizácie 42 

31 Napojenie kanalizačnej prípojky 42 

32 Výmena (nová inštalácia - zapracovanie) poklopu 42 

33 Oprava zakrytia ohrádzky 42 

34 
Oprava ohrádzky - montáž lešenia, demontáž st. mriežok, vyfrézovanie betónu, zbrúsenie vyčnievajúcich hrdiel, montáž nových nerez. 
mriežok, zapravenie škár chem. maltou, demontáž lešenia 

42 

35 Výstavba vodovodných radov,  kanalizačných sietí 42 

36 Výstavba úpravní vody, čistiarní odpadových vôd a prečerpávacích staníc 42 

37 Zhotovenie vodovodnej odbočky , prípojky  42 

38 Výstavba miestnych potrubí pre vodu a kanalizácie 42 

39 Prepojenie vodovodného radu 42 

40 Prepojenie vodovodného radu - výstavba nového úseku vodovodného radu  42 

41 Preloženie vodovodného radu 42 

42 Výmena vodovodných prípojok 42 

43 Oprava vodovodnej prípojky 42 

44 Oprava štôlne vodovodu - narušené betónové podlahy 42 

45 Oprava vodovodného potrubia 42 

46 Oprava vodovodných zhybiek a kanalizačných radov 42 

47 Oprava stanice úžitkovej vody 42 

48 Oprava potrubia vodovodného radu  42 

49 Oprava a čistenie odvodňovacieho kanálika (vybúranie betónu, pribetónovanie rámčeka, zarovnanie revíznych vzorčekov) 42 

50 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky 42 

51 Rekonštrukcia vodovodu 42 

52 Výmena potrubia horúcovodu 42 

53 Výmena vodomernej zostavy 42 



54 Osadenie pítka 42 

55 Predĺženie vodovodného radu 42 

56 Úprava rozvodov vody 42 

57 Prípojky na požiarny prietok 42 

58 Inštalácia (montáž) nadzemných hydrantov  42 

59 Inštalácia (montáž) podzemných hydrantov (súčasť potrubia) 42 

60 Opravy stavebnej časti čistiarne odpadových vôd 42 

61 Oprava inštalácie odpadových vôd mimo budovu 42 

62 Oprava kanalizačnej šachty 42 

63 Oprava kanalizačnej šachty - zahŕňa výmenu poklopu s rámom, práca-inštalácia, materiál, dopravné 42 

64 Oprava domovej čerpacej šachty (vrátane inštalovanej technológie) 42 

65 Oprava zberných, pramenných šácht 42 

66 Oprava vodovodnej šachty 42 

67 
Oprava a obloženie spádovej šachty čadičovou výstelkou - otryskávanie; vyčistenie, vybúranie; osadenie stúpadiel; reprofilácia dna a stien; 
obloženie kynety, nástupníc a stien čadičovými tvarovkami 

42 

68 
Oprava kanal. šachty - odstránenie poškodenej konštrukcie šácht; otryskávanie stien; dobetónovanie chýbajúcich stien a dna šachty, obklad 
dna, nástupníc a stien šachty čadičovým žľabom; osadenie stúpadiel; prípravné a pomocné práce vrátane inžinierskej činnosti 

42 

69 Rekonštrukcia vodovodnej šachty 42 

70 Elektromontážne práce - odstránenie stĺpu verejného osvetlenia  42 

71 Opravy po havárii vodovodu - prespojkovanie tel. kabelu pre umožnenie výkopových prác  42 

72 Oprava rozvodov pre kamerový systém (nie koncové zariadenia) 42 

73 pokládka optických káblov 42/43 

74 Opravy bytových, nebytových priestorov,inštalačné práce 43 

75 Oprava  stavebných častí objektov  43 

76 Údržba a opravy budovy 43 

77 Vykonanie prác s montážnou plošinou (môže byť vrátane dopravy plošiny na stavbu) 43 

78 Výmena repasovaných vodomerov 43 

79 Výmena poškodeného vodomeru za nový 43 

80 Výmena vodovodných armatúr - oprava na prípojke vody alebo na vodovodnom rade 43 

81 Výmena - nová inštalácia požiarneho hydrantu 43 

82 Výmena vodovodnej batérie 43 

83 Inštalácia kanalizácie, rozvod vody 43 

84 Inštalácia vodomerov 43 



85 Osadenie vodomeru - ide o montáž vodomeru na odberné miesto; zahŕňa materiál, prácu, dopravu 43 

86 Osadenie redukčného ventilu - zahŕňa osadenie regulátora tlaku, materiál, ďalšiu prácu, dopravu 43 

87 Osadenie hydrantu pre odber vody - krátkodobé osadenie (napr. pre kolotoče ) 43 

88 Preloženie vodomeru - demontáž a opätovná inštalácia vodomeru na iné miesto - zahŕňa prácu, ďalší materiál, dopravu 43 

89 Preloženie hydrantu - demontáž a opätovná montáž, práca, doprava 43 

90 Oprava armatúr (kanalizačné a vodovodné rozvody) 43 

91 Oprava inštalácie odpadových vôd vnútri budovy 43 

92 Oprava izolácie teplovodného potrubia 43 

93 Oprava vodovodného radu v budove 43 

94 Oprava vodoinštalácie 43 

95 Zrušenie vodovodnej prípojky - zahŕňa výkopové práce, demontáž vodovodnej prípojky, ďalšie práce a dopravu 43 

96 Zrušenie alebo odobratie odpočtového vodomeru - zahŕňa demontáž, ďalšie práce, dopravu, v niektorých prípadoch aj ďalší materiál 43 

97 Čistenie kanalizácie v budovách (komentár: "čistenie vonkajšej kanalizácie je iný kód...") 43 

98 Vykonanie výkopových prác stavebným strojom JCB pri oprave vodovodného radu 43 

99 Montáž redukčného ventilu ( nie u technológie) 43 

100 Demontáž hydrantu 43 

101 Prenájom lešenia s montážou ako súčasť stavebného diela 43 

102 Prenájom lešenia, jeho postavenie a demontáž 43 

103 Prenájom žeriavu s obsluhou - žeriavnické práce (žeriav s obsluhou) pre činnosti uvedené v sekcii F - Stavby a stavebné práce CZ CPA 43 

104 Prenájom plošiny s obsluhou pre činnosti uvedené v sekcii F - Stavby a stavebné práce CZ CPA 43 

105 Inštalácia kúrenia 43 

106 Inštalatérske a kurenárske práce 43 

107 Inštalácia mrežových krytov na radiátor 43 

108 Oprava kúrenia 43 

109 Oprava domácich horákov  43 

110 Oprava kotla domáceho 43 

111 Oprava rozvodov kúrenia 43 

112 Oprava regulačnej stanice plynu 43 

113 Opravy plynových kotlov domových 43 

114 Montáž a opravy plynových kotlov pre vykurovanie budovy 43 

115 Uvedenie kotla do prevádzky alebo odstavenie z prevádzky v rámci inštalácie kúrenia alebo vody 43 

116 Údržba a opravy kotlov ústredného kúrenia a horákov domových (komentár: "oprava a údržba priemyselných kotlov je iný kód...") 43 

117 Výmena parapetov a krytov kúrenia 43 



118 Dodanie vstavaného nábytku, vrátane montáže (zapracovanie do stavby) 43 

119 Montáž suchých stavieb (montáž sadrokartónu) 43 

120 Inštalácia dverného zatvárača u dverí domu 43 

121 Inštalácia garážových vrát  43 

122 Montáž vrát, mreží, roliet (zapracovanie do budovy) 43 

123 Montáž plotov, zábradlia, mreží 43 

124 Oprava zábradlia pochôdznych lávok  43 

125 Oprava oplotenia 43 

126 Oprava brány alebo vrát 43 

127 Oprava pojazdu brány (neplatí pre opravu diaľkového ovládača, servomotor, preprogramovanie apod., t.j. čo nie je pevne spojené s bránou) 43 

128 Oprava dverí - rámy, zárubne (nie opravy zámkov)  43 

129 Výmena dverí vo vážnom domčeku a kotolni 43 

130 Výmena zapustených pántov na vchodových dverách budovy 43 

131 Oprava okien  43 

132 Oprava skleneného prístrešku nad rampou budovy filtrácie 43 

133 Sklenárske práce vykonané priamo na stavbe 43 

134 Zasklenie okien  na stavbe 43 

135 Maliarske a natieračské práce ("práca vykonávaná na budove") 43 

136 Náter fasády, konštrukcie vrátane prenájmu plošiny (zákazka je náter fasády, konštrukcie)  43 

137 Náter potrubí a dverí 43 

138 Odstránenie starej omietky z budovy, vyspravenie dier, maliarske práce, upratanie 43 

139 Oprava náteru armatúrnych  komôr 43 

140 Oprava fasády 43 

141 Stolárske práce a drobné úpravy kancelárií (práce na budove) 43 

142 Stolárske práce vykonávané na nehnuteľnostiach, stavebných dieloch 43 

143 Stolárske práce - len tie spojené so stavebnými dielmi, t.j. plot, dvere, rámy, okenice atd. 43 

144 Inštalácia odkvapov a zvodov 43 

145 Inštalácia štandardných alebo zákazkových plechových dielcov na stavbe 43 

146 Klampiarske práce a pokrývačské práce na streche 43 

147 Pokrývanie stavby šindľom 43 

148 Stavba plechových striech (klampiarske práce) 43 

149 Oprava strešného plášťa, oprava betónových alebo drevených konštrukcií 43 

150 Opravy striech 43 



151 Oprava oplechovania a odkvapov na budove 43 

152 Opravy odkvapov 43 

153 Ostatné pokrývačské práce 43 

154 Inštalácia ventilácie a klimatizácie pre obydlia, počítačové centrá, kancelárie a obchody vrátane súvisiacich rozvodov 43 

155 Oprava klimatizace (nepriemyselná) 43 

156 Oprava rozvodov vzduchotechniky v kanceláriách 43 

157 Oprava a servis klimatizačného zariadenia v počítačovom centre 43 

158 Inštalácia reklamného panelu na stavbe 43 

159 Označenie objektu (napr. plechová alebo plastová tabuľa umiestnená na oplotení alebo stene objektu) 43 

160 Dodanie a montáž okenných žalúzií 43 

161 Oprava žalúzií (súčasť budovy) 43 

162 Výmena (nová inštalácia) žalúzií - pevné spojenie s budovou 43 

163 Demontáže žalúzií pevne spojených s budovou 43 

164 Búracie práce 43 

165 Presné vyrezanie prestupu šachty (rezanie-železobetón, pomocné práce, doprava) 43 

166 Výkopové zemné práce a premiestňovanie zeminy 43 

167 Výkopové práce pre úpravu kanalizačného zariadenia (napr. čerp. šácht, prípojok, kanalizačného potrubia) 43 

168 Výkopové práce - pre položenie sietí 43 

169 Pretlaky pod komunikáciou 43 

170 Zemné práce, ktoré sú súčasťou výstavby, úpravy a opravy sietí (vodovod aj kanalizácia) 43 

171 Úprava dna a stien otvoreného odpadu (nezatrubnená časť odľahčovacej stoky, tj. zemné práce a terénne úpravy a kamenný pohoz) 43 

172 Bagrovacie práce - terénne úpravy, výkopové práce - nielen pre vodovodné práce ale aj práce pre postavenie domu, bazénu ap. 43 

173 Jadrové vŕtanie ako prieskumné zemné práce 43 

174 Inštalácia nových elektr. vedení 43 

175 Inštalácia rozvádzačov stavebných netechnológií 43 

176 Inštalácia kompletnej počítačovej siete u zákazníka 43 

177 Inštalácia antény na budove 43 

178 Montáž antény vrátane zvodu 43 

179 Montáž rozvodov priemyselnej televízie 43 

180 Montáž zabezpečovacieho zariadenia 43 

181 Oprava zabezpečovacieho zariadenia nehnuteľnosti 43 

182 Montáž komunikačnej zbernice 43 

183 Demontáž, odvoz a likvidácia existujúcich svetiel, montáž nového osvetlenia v budove  43 



184 Demontáž a montáž transformátora na budove 43 

185 Oprava elektroinštalácie  43 

186 
Oprava elektroinštalácie a murárske práce (preloženie existujúceho vedenia; práce búracie a rezanie betónu; omietky, podlahy, prahy, 
maliarske práce) 

43 

187 Oprava núdzového osvetlenia (elektrorozvody) - na budovách 43 

188 Oprava privádzacieho kábla 43 

189 Oprava vedenia transformátora 43 

190 Oprava vonkajšieho osvetlenia 43 

191 Opravy rozvádzačov stavebných netechnologických 43 

192 Opravy stávajúcich elektr. vedení 43 

193 Opravy elektronického bezpečnostného zariadenia v budove (okrem samostatných opráv koncových zariadení) 43 

194 Preloženie elektrických vedení 43 

195 Elektrikárske práce stavebné 43 

196 Izolačné práce - tepelná izolácia trubiek pre teplú a studenú vodu 43 

197 Izolácia vodovodného potrubia 43 

198 Oprava izolácie teplovodného potrubia 43 

199 Oprava, výmena, inštalácia šúpatiek 43 

200 Oprava, výmena  ventilu u stavebných častí 43 

201 Osadenie ventilu (na potrubie) 43 

202 Osadenie spätnej klapky (na potrubie) 43 

203 Výmena, oprava uzáverov na stavebných dieloch (nie u technológie) 43 

204 Výmena - nová inštalácia sedlového ventilu 43 

205 Oprava a nastavenie dvernej uzávery výťahu 43 

206 Oprava, údržba a servis výťahov 43 

207 Oprava podlahy 43 

208 Oprava betónovej rampy  43 

209 Oprava opornej steny 43 

210 Pokládka kobercov a linolea vrátane dokončovacích prác 43 

211 Kováčske práce priamo súvisiace s budovou, plotom atď. 43 

212 Murárske práce 43 

213 Zamurovanie okien 43 

214 Inštálácia integrovaných regálov v sklade - pevne spojené so stavbou 43 

215 Inštalácia mobilnej bunky  43 



216 Vložkovanie komínu 43 

217 Oprava komínu  43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Príloha č. 2 k oznámeniu k zoznamu činností podľa klasifikácie CPA 

Prehľad niektorých činností, ktoré nepatria do divízií 41 až 43 CPA  

Por.č. popis činnosti pre zatriedenie do štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) kód služby podľa CPA 

1 Prevádzkovo technologické vybavenie - strojné vybavenie čerpacích staníc, čerpadlá 28 

2 Prevádzkovo technologické vybavenie - strojné vybavenie čistiarní odpadových vôd 28 

3 Inštalácia strojného vybavenia čistiarní odpadových vôd 28 

4 Opravy a údržba priemyselných chladiacich a klimatizačných zariadení 33 

5 Oprava koncového zariadenia vzduchotechniky 33 

6 Inštalácia dojacieho zariadenia 33 

7 Oprava kotla priemyselného 33 

8 Opravy a kontrola (revízia) hasiacich prístrojov 33 

9 Výmena odpadov od práčiek 33 

10 Oprava čerpadla 33 

11 Oprava motoru čerpadla 33 

12 Oprava kalového čerpadla 33 

13 Práce autožeriavom (oprava čerpadla)   

14 Oprava mechanickej upchávky (súčasť čerpadla) 33 

15 Servisné zabezpečenie kopírky podľa zmluvy  33 

16 Stanica plynových motorov - servis kogeneračných jednotiek 33 

17 
Oprava vzorkovačov u fekálnych staníc SPOV (výmena - krokový magnet, karusel vzorkovača, kúrenie a 
izolácia nasávacej hadice) 

33 

18 Údržba vzorkovača 33 

19 Technická prehliadka, oprava a údržba technologického zariadenia 33 

20 Oprava dusáku a pravideľná údržba 33 

21 Oprava a servis dúchadiel a kompresorov 33 

22 Oprava pracovného stroja 33 

23 Oprava drapákovej mačky 33 



24 Oprava miešadla 33 

25 Oprava filtrov (hrablice) 33 

26 Oprava technológie prečerpávacej stanice odpadových vôd (elektro alebo strojná) 33 

27 Servisné práce na technologickom zariadení čistiarne odpadových vôd 33 

28 Oprava a údržba súpravy na meranie rozhrania voda/kal 33 

29 
Údržba sondy na meranie nerozpustných látok - vyčistenie senzorov snímania hladiny kalu, káblov ponorného 
senzoru 

33 

30 Oprava (výmenou) prietokomeru vzduchu na čistiarni odpadových vôd 33 

31 Oprava snímača hladiny kalu 33 

32 Oprava poškodeného vodomeru  33 

33 Servis analyzátora 33 

34 Servis a oprava detektorov plynov 33 

35 Oprava indukčného prietokomeru 33 

36 Oprava a kalibrácia prístrojov v laboratóriu 33 

37 Oprava antény 33 

38 Servis kompenzačných rozvádzačov (opravy el. zariadení) 33 

39 Oprava technologických rozvádzačov 33 

40 Servis elektr. zariadení - frekvenčné meniče  33 

41 Servis kogeneračnej jednotky vrátane snímačov teploty 33 

42 Oprava elektrocentrály  33 

43 Opravy automatizovaného systému riadenia  33 

44 Dodávka a inštalácia automatického systému riadenia, merania a regulácie 33 

45 Montáž a oprava komunikačnej zbernice 33 

46 Opravy a bežné meranie na zariadení protipožiarnej ochrany na trasách úložných zariadení 33 

47 Oprava kamerového systému - koncového zariadenia 33 

48 Inštalácia strojného zariadenia čerpacích staníc a čerpadiel 33 

49 Výmena indukčného čidla (oprava technológie) 33 

50 Oprava armatúr (technológia) 33 

51 Dodávky vody do bazénov 36 

52 Zásobovanie vodou - cisterna 36 

53 Zatváranie a otváranie potrubných systémov vody 36 

54 Plombovanie vodomeru  36 



55 Preplombovanie vodomeru  36 

56 Čistenie kanalizačných prípojok mimo budovy (tj. úsek medzi budovou a napojením na verejnú kanalizáciu) 37 

57 Čistenie nádrží na odpadovú vodu 37 

58 
Čistenie vonkajších rozvodov - čistenie ČOV, kanalizačných staníc (napr. pre obce), vyčistenie kanalizačného 
radu atď. 

37 

59 
Čistenie dažďových spustí kanalizácie - najčastejšie pre Správu a údržbu ciest, to isté ako čistenie kanalizácie, 
práca aj doprava 

37 

60 Čistenie filtrov kondenzačných jednotiek, vyčistenie kondenzačných jednotiek od hrubých nečistôt 37 

61 
Preplach vodovodného potrubia - vykonáva sa v prípade nového vodovodného radu pred sprevádzkovaním 
vodovodu, zahŕňa prácu, odber vody na preplach a dopravu, ak je poskytované ako samostatné plnenie 

37 

62 Vyčerpanie septiku, čerpanie nádrže - zahŕňa prácu, dopravu a uloženie odpadovej vody 37 

63 Odstraňovanie vrastených koreňov do profilu potrubia kanalizačným robotom 37 

64 Kontrola priechodnosti potrubia vrátane odstránenia prekážok odtoku 37 

65 Likvidácia odpadových vôd dovážaných na čistiareň odpadových vôd 37 

66 Odstránenie nánosu sedimentov z výustného objektu odľahčovacej stoky (kanalizácie) 37 

67 Bágrovanie sedimentu zo záchytných nádrží s tukom 37 

68 Vyťaženie kalu a sedimentov z uskladňovacej nádrže 37 

69 Odvoz vyťaženého sedimentu z kanalizácie 38 

70 Odvoz likvidácie odpadu, sutín a vybúraných hmôt  38 

71 Uloženie sedimentov na skládku 38 

72 Úprava skládky, premiestnenie výkopku 38 

73 Likvidácia kopírky 38 

74 Sanačné a iné služby súvisiace s odpadovým hospodárstvom 39 

75 Samostatná doprava materiálu, odvoz zeminy zo stavby 49 

76 Preprava stavebného stroja 49 

77 Správa nehnuteľností 68 

78 Inšpekcie, revízie (napr. elektrorevízie), skúšky 71 

79 Revízia výťahov 71 

80 Revízia elektro 71 

81 Revízia tlakových nádob 71 



82 Revízia komínov 71 

83 Revízia hasiacich prístrojov 71 

84 Revízia kotolne - revízia plynového zariadenia a odborná prehliadka kotolne 71 

85 Revízie, skúšky plynových zariadení 71 

86 Revízia plynu 71 

87 Kontrola strojného zariadenia regulačnej stanice plynu 71 

88 Samostatne vykonávané geodetické práce (zameranie) 71 

89 Projektové práce (samostatne poskytnuté) 71 

90 Poradenská a posudková činnosť technická 71 

91 Projektová činnosť, projektová dokumentácia  71 

92 Spracovanie znaleckého posudku na statiku 71 

93 Posúdenie stavebného stavu objektu 71 

94 Servis - prehliadka, odskúšanie funkčnosti kotlov, uvedenie do prevádzky alebo odstavenie z prevádzky              71 

95 Revízia kotlov 71 

96 Vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete 71 

97 Rozbory pitných a odpadových vôd 71 

98 Preskúšanie vodomeru 71 

99 Prehliadka kanalizácie (inšpekcia potrubia) TV kamerou 71 

100 Skúška priepustnosti kanalizačného potrubia 71 

101 Tlaková skúška - zistenie či je vodovodný rad v poriadku 71 

102 Vyhľadávanie porúch - korelátor 71 

103 Vytýčenie stavby, sietí apod. 71 

104 Vytýčenie, zameranie stavby geodetickej 71 

105 Geodetické zameranie 71 

106 Uskutočnenie záchranného archeologického výskumu 71 

107 Prehliadka sekčných vrát 71 

108 Inžinierska činnosť (technický dozor investora) 74 

109 Autorský dozor, stavebný dozor 74 

110 Prenájom lešenia bez montáže 77 

111 Prenájom vodných čerpadiel na stavbu 77 

112 Prenájom debnenia, pažiacich boxov 77 

113 Prenájom žeriavu bez obsluhy 77 



114 Prenájom plošiny bez obsluhy 77 

115 Zapožičanie prenosného dopravného značenia 77 

116 Údržba bezpečnostných systémov 80 

117 Výmena žiarovky v priestoroch nehnuteľnosti (miestnosti) 81 

118 Oprava núdzového osvetlenia - výmena žiariviek ap. 81 

119 Údržba a drobné opravy v rámci správy nehnuteľností 81 

120 Údržba prenajatých kancelárskych priestorov 81 

121 Oprava alebo výmena okenných kľučiek na nehnuteľnosti 81 

122 Servis a údržba dverných zatváračov spojených so stavbou 81 

123 Upratanie komunikácie po havárii vody; posyp soľou, štrkom 81 

124 Vodovodné siete - zimná údržba - posyp soľou 81 

125 
Zaistenie prístupu ku kanalizačnému zariadeniu - odpratávanie snehu, vetví a iných prekážok z prístupovej 
cesty 

81 

126 Odstraňovanie snehu 81 

127 Záhradkárske práce 81 

128 Úprava trávnatých plôch  81 

129 Výrub stromu 81 

130 Rekultivácia plochy 81 

131 Stavba predajných stánkov 82 

132 Opravy domácich plynových spotrebičov 95 

133 Opravy dverného zatvárača (ako takého) u dverí zabudovaných v stavbe 95 

134 Oprava FAB vložky (zámok do vchodových dverí) prípadne jej výmena 95 

135 Oprava monitoru  95 

136 Oprava mobilného terminálu 95 

 


