
Banskobystrická
regionálna správa ciest

Dohoda o cene č. 86190041
uzatvorená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov medzi odberaterom a dodávaterom.
Súčasťou.dohodyo cene je kalkulačný list vypracovaný pre predmet dohody.

Odberateľ: Obecný úrad Pitelová

Sídlo (adresa): Pitelová 79
PSČ, obec: 966 11 Tmavá Hora

IČO: OO 320 919

Črslo telefónu: 045/6775131

DIČ:).OlOS). 97-f2
IČDPH:
Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Dodávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Majerská'cesta 94,97496 Banská Bystrica
Technický úsek, pracovisko: Liar nad Hronom
Priemyselná 6/647 965 01 Žiar nad Hronom
V zastúpení: Mgr. Igor Čierny - vedúci TPÚ
Adresa pre poätový styk: BBRSC, a.s.
Majerská cesta 94,97496 Banská Bystrica

Registrácia: OS B.B., OR oddiel: Sa,
Vložka číslo: 909/S
IČO: 36836567
DIČ: 2022451189, IČ DPH SK2022451189
Bankové spojenie: VUS
Číslo účtu: SK82 0200 0000 0021 8394 4256
Čislo telefónu: 0918543605

l. Predmet dohody

*1. Vyjadrenie BBRSC/02312/2019
*2. Vypracovanie nájomnej zmluvy
*3. Odovzdanie a prevzatie staveniska

*(zakrúžkovaf platný údaj)

II. Tvorba ceny
Odberateľovi bude fakturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb na rok 2018 platný od
01.03.2018.
1. Cena za vyjadrenie pre externého odberateľa
2. Cena ostatných nákladov - rozplsať všetky fakturované náklady
3. Cena bez DPH
4. DPH 20 %
5. Cena vrátane DPH

III. Fakturácia
Odberateľ bol oboznámený s platným cennikom 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 14,40 € podľa kalkulačného listu.
Lehota splatnosti faktúry je 14 dni odo dňa jej vystavenia. V prípade neuhradenia faktúry,
môže dodávatef účtovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05%, za každý deň
omeškania.

Dátum odovzdania (dátum dodania služby): ):(. j-: /1 
Odberateľ v súlade so zákonom Č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v zneni neskorších predpisov podpisom
dohody o cene súhlas] so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v dohode o cene pre interné účely
dodávateľa a ri vykonávaní fakturácle.
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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 SSSK.

Meno odberatel'a:: Obecný úrad Pitelová
Pitelová 79
966 11 TmaváHora

Kalkulácia ceny:

1. Cena za vyjadrenie pre externého odberatel'a
- vykonaný úkon podľa cenníka pre FO a PO
Vyjadrenie k "rekonštrukcii MK a napojeniu na cestu 111/2492" .

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

3. Cena bez DPH

4. DPH 20%

5. Cena vrátane DPH

6. Cena k úhrade

V Ladomerskej Vieske

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

12,00 €

................. €

................. €

................. €

12,00€

2,40€

14,40 €

14,40 €

amody Jaroslav
!
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tel.: (45) 6783126, mobil:0918543605
e-mail: jaroslav.kamody@bbrsc.sk
IČO: 36836567; rč DPH: SK2022451189


