
 

Cenník  

 

Drážkovanie/ryhovanie 

 

Do hĺbky cca 25-30 cm *ideálne pre závlahové systémy – rodinné domy 

Drážkovanie  ľahko a stredne ťažko rozpojiteľných hornín............................................... 2,00€/bm s DPH 

Drážkovanie ťažko rozpojiteľných hornín vrátane menšieho kameniva............................ 3,00€/bm s DPH 

Do hĺbky cca 35-40 cm *ideálne pre závlahové systémy – verejné plochy 

Drážkovanie  ľahko a stredne ťažko rozpojiteľných hornín............................................... 2,70€/bm s DPH 

Drážkovanie ťažko rozpojiteľných hornín vrátane menších skál....................................... 3,70€/bm s DPH 

Do hĺbky cca 45-50cm *závlahy pre futbalové ihriská 

Drážkovanie  ľahko a stredne ťažko rozpojiteľných hornín............................................... 3,40€/bm s DPH 

Drážkovanie ťažko rozpojiteľných hornín vrátane menších skál....................................... 4,40€/bm s DPH 

Do hĺbky cca 55-60 cm *nemrznúca voda, kabeláž 

Drážkovanie  ľahko a stredne ťažko rozpojiteľných hornín............................................... 4,10€/bm s DPH 

Drážkovanie ťažko rozpojiteľných hornín vrátane menších skál....................................... 5,10€/bm s DPH 

Do hĺbky cca 65-70 cm 

Drážkovanie  ľahko a stredne ťažko rozpojiteľných hornín............................................... 4,80€/bm s DPH 

Drážkovanie ťažko rozpojiteľných hornín vrátane menších skál....................................... 5,80€/bm s DPH 

Do hĺbky cca 75-85 cm 

Drážkovanie  ľahko a stredne ťažko rozpojiteľných hornín............................................... 5,50€/bm s DPH 

Drážkovanie ťažko rozpojiteľných hornín vrátane menších skál....................................... 6,50€/bm s DPH 

 

Režijné náklady (vyloženie a naloženie stroja, pozametanie dlažby)................................. 40€ s DPH 

 

V prípade veľmi kamenistej pôdy individuálne nacenenie. Drážkuje sa vo vzdialenosti 60 cm od pevných 

prekážok, ako napr. ploty, terasy, steny domov a podobne. Minimálna prejazdová šírka je 90 cm. Pred 

začiatkom drážkovania je zákazník povinný informovať o všetkých podzemných vedeniach, na ktorých by 

mohlo drážkovaním prísť k poškodeniu. Nezodpovedáme za vzniknuté škody na podzemných vedeniach 

o ktorých sme neboli vopred informovaný, alebo nezodpovedajú projektovej dokumentácií či právnym 

predpisom.  

 

 



 

 

 

Dopravné náklady: 

Zóna 1: Slovenský Grob, Chorvátsky Grob, Viničné....................................................................... 10,-€ s DPH 

Zóna 2: Svätý Jur, Pezinok , Vinosady, Limbach, Modra, Šenkvice, Blatné, Senec, Tureň, Veľký Biel, Nová 

Dedinka, Bernolákovo, Zálesie, Ivanka pri Dunaji, BA-Vajnory....................................................... 20,-€ s DPH 

Zóna 3: Častá, Dubová, Doľany, Píla, Vištuk, Báhoň, Kaplná, Igram, Čataj, Veľký Grob, Réca, Nový Svet,  

Hrubá Borša, Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Janíky, Tomášov, 

 Štvrtok na Ostrove, Miloslavov...................................................................................................... 25,-€ s DPH 

Zóna 4**: Ostatné obce a mestá do 35km od Slovenského Grobu................................................ 30,-€ s DPH 

Zóna 5**: Ostatné obce a mestá nad 35km od Slovenského Grobu.................................   0,60-€ s DPH / 1km 

            

Pracovný čas – výjazdový / 1 hod...........................................................................................................  20,-€ s DPH 

Pracovný čas – výjazdový sa účtuje pre zónu č.4 a č. 5.    

 

Platný cenník materiálu a služieb je uverejnený na eshope spoločnosti www.vireo.sk 

https://www.vireo.sk/

