
 
 
  
 

Dohoda o cene  č.  08 05234/18 
uzatvorená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov medzi odberate ľom a dodávate ľom. 
Súčasťou dohody o cene je kalkulačný list vypracovaný pre predmet dohody. 
 
Odberate ľ:  
Názov (meno, priezvisko): Obec Jalšovík   DIČ : 2021148844 

Sídlo (adresa):  Dolný Jalšovík č.23     IČ DPH : xxx 

PSČ, obec:   962 41 Jalšovík     Bankové spojenie: SLSP,a.s. 

IČO (RČ):  00 647 501     Číslo účtu:SK47 0900 0000 0000 7163 6567  

Číslo telefónu:  0915 865 124 
 
Dodávate ľ: 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.  Registrácia: OS B.B., OR oddiel: Sa, 
Majerská cesta 94,  974 96 Banská Bystrica  Vložka číslo: 909/S 
V zastúpení: Ing. Kazimír Sabadoš    IČO: 36836567 
referent prevádzky Veľký Krtíš     DIČ: 2022451189 
Číslo telefónu: 918 543 304     IČ DPH SK2022451189 
Adresa pre poštový styk:  BBRSC, a.s.,   Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. BA 
Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica  Č. účtu: SK05 1100 0000 0026 2909 9860 
   
 

I. Predmet dohody  
*1. Vyjadrenie –  k zvláštnemu užívaniu, dopravnému  značeniu a uzávierke 
*2. Vypracovanie dohody 
*3. Odovzdanie a prevzatie staveniska 
      *(zakrúžkovať platný údaj) 
 

II. Tvorba ceny 
Odberateľovi bude fakturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb od roku 2018 platný 
od 1.3.2018. 
1. Cena za vykonaný úkon pre externého odberateľa      30,00 € 
2. Cena bez DPH   30,00 €  
3. DPH 20 %     6,00 € 
4. Cena vrátane DPH                           36,00 € 
  
 

III. Fakturácia 
Odberateľ bol oboznámený s platným cenníkom dodávateľa a súhlasí s ním. Fakturácia 
vykonaných prác bude realizovaná na základe potvrdenej dohody o cene. Odberateľ sa 
zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutú službu vo výške 36,00 € podľa kalkulačného listu.  
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade neuhradenia faktúry, 
môže dodávateľ účtovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05%, za každý deň 
omeškania.   
 
 
Odberateľ v súlade so zákonom č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov podpisom 
dohody o cene súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v dohode o cene pre interné účely 
dodávateľa a pri vykonávaní fakturácie. 
 
   
 
 
 
_______________________       _______________________  
          za dodávateľa          za odberateľa  
 
 
 



 
 
  
 

Kalkula čný list    
 

Podklad pre fakturáciu za vyjadrenie, spracovanie nájomnej zmluvy odovzdanie 
a prevzatie staveniska a ostatných činností správcu pri výkone správy majetku BBSK. 
 
Meno odberateľa: Obec Jalšovík 
 
Adresa:  Obecný úrad, Dolný Jalšovík č. 23, 962 41 Jalšovík 
 
Stavba: Rekonštrukcia obecného verejného vodovodu  
 
Kalkulácia ceny: 
 
1. Cena pre externého odberateľa 

-  za vykonaný úkon podľa cenníka pre FO a PO           30,00 € 
Vyjadrenie –  k zvláštnemu užívaniu, dopravnému značeniu a uzávierke 
 

2. Cena bez DPH            30,00 € 
 
3. DPH 20 %               6,00 € 
 
4. Cena vrátane DPH           36,00 € 
 
5. Cena k úhrade                                                                               36,00 €  
  

 
 
 
 

Vo Veľkom Krtíši       Vypracoval(a): Nitschneiderová 
                  dňa : 24.10.2018 

 
 

 


