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Dohoda o cene
uzatvorená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
medzi odberateľom a dodávateľom.
Súčasťou dohody o cene je kalkulačný list vypracovaný pre predmet dohody.
Odberateľ:
Názov (meno, priezvisko): Mesto Fiľakovo 

Sídlo (adresa): Mestský úrad, Radničná 25 

PSČ, obec: 986 01 Fiľakovo 

IČO (RČ): 00316075 

Číslo telefónu: 047/4381011

Dodávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 
Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 
Tech. oddelenie, závod Lučenec 
Adresa: Vajanského ul. 857
V zastúpení: Ing. Milan Hlavko 
Adresa pre poštový styk:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 
Vajanského 857, 984 01 Lučenec

DIČ: 2021115052 

IČ DPH:

Bankové spojenie: OTP banka a.s. Fiľakovo 

Číslo účtu:

Registrácia: OS B.B., OR oddiel: Sa, 
Vložka číslo: 909/S 
IČO: 36836567
DIČ: 2022451189, IČ DPH SK2022451189 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. BA 
Číslo účtu: 2629099860/1100 
Číslo telefónu: 047/4323326-7

I. Predmet dohody
*1. Vyjadrenie
*2. Vypracovanie nájomnej zmluvy
*3. Odovzdanie a prevzatie staveniska 

------- *(zakrúžkovať-ptetný-tídaj)— ------ ---------

II. Tvorba ceny
Odberateľovi bude fakturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb 1/2011H platného od 
1. 1.2011 .

1. Cena 12,00 €/1 hod. pre externého odberateľa
2. Cena ostatných nákladov - rozpísať všetky fakturované náklady
3. Cena bez DPH
4. DPH 20 %
5. Cena vrátane DPH

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 59,52 € 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.

Dátum odovzdania (dátum dodania služby): do 5 dní po predložení potvrdenej Dohody o cene 
a dokladu o zaplatení.

Odberateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 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.

v ......................... dňa: ..................................

za dodávateľa" za odberateľa



Banskobystrická
regionálna správa ciest

Kalkulačný list

Podklad pre fakturáciu za vyjadrenie, spracovanie nájomnej zmluvy odovzdanie 
a prevzatie staveniska a ostatných činností správcu pri výkone správy majetku BBSK.

Meno odberateľa: Mesto Fiľakovo

Adresa: Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Kalkulácia ceny:

1. Cena 12,00 €/hod. pre externého odberateľa - 4 48,00 €
- vykonaný úkon podľa cenníka pre FO a PO
vypracovanie nájomnej zmluvy k stavbe: “Prístupová komunikácia k spoločnosti 
Dometic Slovákia, s.r.o.“

2. Cena ostatných nákladov
- (cenník pre FO a PO) - rozpísať náklady

- vyhotovenie čiernobieleho listu A 4:16 1,60 €

3. Cena bez DPH 49,60 €

4. D PH 20 % " 9,92 €

5. Cena vrátane DPH % 59,52 €

6. Cena k úhrade 59,52 €

V Lučenci dňa 15i 10.2012 Vypracoval(a): Bertová

BBRSC (Banskobystrická regionálna správa ciest), a.s.
Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
Okr. súd BB, Obeh. reg., oddiel: Sa, Vložka číslo:909/S

tel.: (47) 4323326-7, fax: (47) 4321108
e-maiľ. michal.kovac@rsclc.sk
IČO: 36836567; IČ DPH: SK2022451189

mailto:michal.kovac@rsclc.sk

