
Dohoda o cene 
v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách 

(stavebno-montážne práce - vodovodná a kanalizačná prípojka, montáž vodomera, ostatné montážno-
-servisné práce, vytyčovanie potrubí a vyhľadávanie podzemných vedení a poklopov malou diagnostikou, 

výmena poškodeného vodomera zavineného odberateľom) 

I. Zmluvné strany 

Odberateľ: Kultúrny park, Apátska, Veľký Kýr 

Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., 
Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 
OR Okresný súd Nitra Oddiel: Sa Vložka číslo: 10193/N 
IČO: 36550949 DIČ:2020154609 IČ DPH:SK2020154609 
Bankové spojenie : VÚB Nové Zámky, č.účtu: 1349407051/0200 
IBAN: SK03 0200 0000 0013 4940 7051 BIC: SUBASKBX 
zastúpený: Ing. Jozefom Flimelom - vedúcim VPS 7007 

II. Predmet dohody 

Predmetom dohody je spôsob, akým sa vytvorí cena prác, služieb a materiálu, súvisiacich s vykonaním 
stavebno-montážnych prác pri vybudovaní vodovodnej a kanalizačnej prípojky, pri montáži vodomera, pri 
vykonaní ostatných montážno-servisných prác - zákrokových prácach, prípadne iných opravách potrubí, 
ventilov, kontrole hydrantu a pod., pri vytyčovaní potrubí a vyhľadávaní podzemných vedení a poklopov 
malou diagnostikou, pri výmene vodomera, ktorého poškodenie zavinil odberateľ. 

III. Spôsob tvorby ceny a fakturácie 

Pri vykonaní prác uvedených v či. II tejto dohody je spôsob tvorby ceny a fakturácie nasledovný : 

- materiál - v cenách podľa dokladov o výdaji + 6 % manipulačná prirážka, pričom je fakturovaný 
materiál skutočne zabudovaný; 

- montážne práce - v cenách podľa aktuálneho „Cenníka výkonov a služieb ZsVS.a.s."*, v položkách, ktoré 
sa v predmetnom cenníku nenachádzajú, podľa aktuálneho cenníka smerných orientačných cien firmy 
CENEKON (CENKROSplus); vykonané montérom v HZS 12,20 € za každú celú hodinu výkonu, 
nad rámec celých hodín za každých začatých 15 minút v sadzbe 3,05 €, vykonané ďalšími pracovníkmi 
v cenách podľa aktuálneho „Cenníka výkonov a služieb ZsVS.a.s."* - HZS vybraných profesií; 

- dopravné výkony - v cenách podľa aktuálneho „Cenníka výkonov a služieb ZsVS.a.s."* - ceny výkonov 
dopravy a mechanizmov; 

- subdodávky - skutočná hodnota fakturovaná subdodávateľom; 
- obhliadka prípojky - obhliadka majstrom v HZS 25,60 € za každú celú hodinu výkonu, nad rámec celých 

hodín každých začatých 15 minút v sadzbe 6,40 €; obhliadka montérom v HZS 23,40 € za každú celú 
hodinu výkonu, nad rámec celých hodín za každých začatých 15 minút v sadzbe 5,85 €; 

- vytyčovanie potrubí, vyhľadávanie podzemných vedení a poklopov - výkon práce v HZS za každú 
začatú štvrťhodinu v sadzbe 7,85 €J 15 min.; 

- preplombovanie montážnej plomby vodomera (v prípade jej poškodenia) - paušálne vo výške 24,17 €; 
- zbytočný výjazd - paušálne vo výške 33,33 €. 

Fakturácia je vykonaná na základe dodávateľom a odberateľom potvrdeného pracovného listu. 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Ku všetkým položkám sa fakturuje DPH podľa platných právnych 
predpisov. 

V Veľký Kýr, dňa 7.4.2017 

*Platný„Cenník výkonov a služieb ZsVS.a.s."je zverejnený na stránke dodávateľa www.zsvs.sk. 

podpis dodávateľa podpis odberateľa 

http://www.zsvs.sk

