
 
 

  

 
  

Dohoda o cene č. 86110014 
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:   Mesto Žarnovica  
                                                                                  DIČ:2021111543                                                    

Sídlo (adresa):   Námestie SNP č. 33                       IČ DPH:  

PSČ, obec:        966 81 Žarnovica                          Bankové spojenie:  VÚB Žiar nad Hronom 

IČO (RČ): 00 321 117                                              Číslo účtu:14824422/0200  

Číslo telefónu: 683 00 22 
 
Dodávateľ: 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.  Registrácia: OS B.B., OR oddiel: Sa, 
Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica  Vložka číslo: 909/S 
Tech. oddelenie, pracovisko: závod 16 ZH         IČO: 36836567 
Priemyselná 6/647  965 01 Žiar nad Hronom         DIČ: 2022451189, IČ DPH SK2022451189 
V zastúpení: Ing. Vladimír Ivanič                              Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. BA 
Adresa pre poštový styk: BBRSC, a.s.                     Číslo účtu: 2629099860/1100 
Závod 16 Žiar nad Hronom                                 Číslo telefónu: 0918543605  
Priemyselná 6/647  965 01 Žiar nad Hronom 
 

I. Predmet dohody 
*1. Vyjadrenie 
*2. Vypracovanie nájomnej zmluvy 
*3. Odovzdanie a prevzatie staveniska 
      *(zakrúžkovať platný údaj) 

 
II. Tvorba ceny 

Odberateľovi bude fakturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb na rok 2011 platný 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 43,20€ 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): po preukázaní uhradenia 
 
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 Ladomerskej Vieske            
    dňa:14.02.2011 dňa: .................... 
 
 
 
_____________________       _______________________  
       za dodávateľa          za odberateľa 


