
 

 

Príloha č. 1: Cenník 

SLIVKA group, s.r.o. , Mládežnícka 17, 960 01 Zvolen, ICO: 36639192 

Cenník pre firmy a organizácie 
Doprava za km jazdy osobné vozidlo (min. za súčet 55,- €) 0,65 € 

Doprava za km jazdy dodávka (min. za súč. 60,- €) 15 m3 0,80 € 

Doprava za km jazdy (min. za súč. 72,- €)  do 34 m3 1,20 € 

Prívesný vozík za km jazdy (min. za súč. 36,- €)  16,5 m3  0,45 € 

Stojné za každú hod. v prípade objednania našich pracovníkov (účtuje sa min. 1,5 hod.) 20,- € 

Stojné za každú hod. v prípade objednania samostatnej dopravy (účtuje sa min.1,5 hod.) 27,- € 

Práca pri sťahovaní na 1 pracovníka/h (účtuje sa čistá práca bez dopravy, z miesta 
odoslania do miesta určenia, účtuje sa min.1,5 hod. za pracovníka) 

14,- € 

 
Príplatky za ťažké bremená: 

Hmotnosť Základná cena – po rovine 
(max. 20 m pri nerovnom teréne) Eur 

Cena – za 1 schod 
Eur 

100–199 kg 26,- 1,40 

200–299 kg 38,- 1,60 

300–399 kg 50,– 2,40 

400–499 kg 65,- 3,20 

500–599 kg 102,– 4,60 

600 kg–699 kg 115,- 6,- 

700 kg–799 kg 126,- 7,80 

800 kg–899 kg 141,- 10,80 

900 kg–999 kg 152,- 14,- 

1000 kg–1099 kg 182,- 17,- 

1100 kg–1199 kg 214,- 22,- 

1200 kg a viac dohodou dohodou 

Piáno 22,– 1,60 

Krídlo – malé 22,– 1,60 

Krídlo – stredné 45,– 3,30 

Krídlo – veľké 66,– 6,50 

 
Baliaci materiál 

Druh tovaru Rozmery Použitie Cena za predaj Eur 

Kartónová krabica 
 

30×60×32 cm Ľahké predmety 4,50 

Kartónová krabica PC 50×50×50 cm Monitor, PC, fax, elektronika 8,- 

Kartónová krabica  
s ramienkom 

60x50x180 cm Šaty, obleky 20,- 

Vlnitá lepenka (kartón)  1×1 bm Nábytok, obrazy, sedačky 1,60 

Bublinková fólia  1×1 bm Nábytok, obrazy, sedačky 1,- 

Fixačná stretch fólia rola 0,45, 2,5 kg Nábytok, sedačky, fixácia 14,- 

Baliaci papier 1 bm š. 120 cm Balenie skla, porcelánu 0,30 

PE vrecia (plastové) 1 ks Paplóny, šaty 2,- 

Lepiaca páska 1 ks Prelepenie nábytku, krabíc 2,50 

Popisné etikety 4 ks ( hárok) Popis 0,60 

Za prácu účtujeme min. 1,5 hod. za pracovníka. Za prácu v Bratislave účtujeme min. 3 hod. za 
pracovníka. Za pracovníkov sa počíta čistá práca. V sobotu účtujeme 25% príplatok, v nedeľu a sviatky 
účtujeme 50% príplatok. V prípade sťahovania v rámci budovy bez použitia vozidla, stojné za vozidlo 
neúčtujeme. Pri zahraničných cestách účtujeme všetky poplatky súvisiace s cestou (diaľničné, mýtne, 
špedičné poplatky a pod.) 
V príplatkoch za ťažké bremená nie je zahrnutý spotrebný a obalový materiál, doprava a náklady na 
pracovníkov. 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.                 Cenník platný od 01.04.2022 


