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Príkaz riaditeľky Správy Národného parku Nízke Tatry 
so sídlom v Banskej Bystrici 

č. 1/2022 
 

k vydaniu cenníka výkonov a služieb S – NAPANT 
 

Pre účely dojednávania a uplatňovania cien výrobkov, výkonov, prác a služieb poskytovaných 
Správy Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len S – NAPANT) s 
objednávateľmi je potrebná individuálna cenová kalkulácia podľa zákona NR.SR  č. 18/1996 Z.z. o 
cenách v platnom znení. Túto kalkuláciu ( viď príloha č. 1 ) vypracuje zodpovedný zamestnanec, 
ktorý danú objednávku spracováva. Zároveň k zhotovenému výstupu zodpovedný zamestnanec 
vyhotoví podľa vzoru v prílohe č. 2 – podklad k fakturácií vrátane podpisu zodpovedného 
zamestnanca a riaditeľa príslušnej organizačnej jednotky. Nevyhnutnou súčasťou podkladu 
k fakturácií sú identifikačné údaje objednávateľa, ktoré by mala obsahovať objednávka zaslaná 
priamo na príslušnú organizačnú jednotku. Všetky tri súčasti podkladov vrátane výstupu ( napr. CD, 
disketa a pod.) zašle na riaditeľstvo S – NAPANT, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica – sekcii 
ekonomiky a správy majetku, ktorá zašle vypracovaný materiál objednávateľovi. V prípade 
rozsiahlejšieho výstupu, ktorý je podmienený osobným prevzatím objednávateľa vypracuje 
zodpovedný zamestnanec preberací protokol, podpísaný pri prevzatí obidvomi stranami až po 
tom, keď objednávateľ preukáže úhradu na základe vystavenej faktúry. 
     V prípade dojednávania ceny s objednávateľom, ktorý je platiteľom DPH sa za dojednanú cenu 
považuje cena bez DPH, s objednávateľom, ktorý nie je platiteľom DPH sa za dojednanú cenu 
považuje cena vrátane DPH. Aby sme sa vyhli vopred pochybnostiam o výške ceny doporučujeme 
preto uviesť priamo do objednávky, či je cena dojednaná s DPH alebo bez DPH. 
 
 
 
 
 

Ing. Sandra Popelářová 
riaditeľka Správy NAPANT 

 

 

         

príloha č. 1 - kalkulačný list je osobitnou prílohou 



 

 

         príloha č. 2 

Podklad k fakturácii 

 

Predkladateľ  Správa NAPANT 

 

Odberateľ 

 

Objednávateľ:  
XY, s.r.o.  
IČO:  

DIČ:  
 

 

Predmet fakturácie 

 

Stanovisko k žiadosti o vydanie vyjadrenia k stavbe „XYZ - NAPANT/XXX-
001/2022 

 

Fakturovaná suma 

bez DPH * 

 

35,-eur 

Kód predmetu 

fakturácie 

(podľa prílohy) 

 

 

 

Prílohy 
 

- objednávka - žiadosť 

- kalkulácia ceny 

- iné (CD, mapa...) ............................................. 

 

Vypracoval: 
 

 

Dátum:  

4.4.2022 

 

Meno zamestnanca: 

 
 

 

Podpis: 

 

 

 

 

Schválil (riaditeľ / vedúci): 

 

 

Dátum:  

 

 

 

Meno zamestnanca: 

 
Ing. Sandra Popelářová 

 

Podpis: 

 

 

 

 

 

Sekcia ekonomiky a prevádzky (zodpovedný zamestnanec): 

 

DPH - podlieha predmet 

fakturácie DPH? 
ÁNO   /   NIE 

 

Sadzba DPH ............ % 

Výsledná suma 

Bez DPH DPH Spolu s DPH 

 

Dátum:  

 

 

 

Meno zamestnanca: 

 
 

 

Podpis: 

 

 

 

 



 

 

Cenník výkonov a služieb S – NAPANT 

Tento cenník slúži pre účely dojednávanie a uplatňovania výkonov a služieb poskytovaných              
S – NAPANT na zákazku objednávateľovi. Pri vytvorení takejto ceny je potrebná individuálna 
kalkulácia podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Cenník stanovuje tri 
nasledovné položky: 

 Názov cenníkovej položky  

 

Vlastné náklady  výkonu za hodinu 35,00 € - bez DPH 

 

Doprava vozidlom na km 0,80 €/km – bez DPH 

 

Príplatok za vypracovanie stanoviska do 24 hod – 100%,  

do 3 dní – 80% 

do 14 dní – 50% 

 

Vlastné náklady výkonu za hodinu 

V položke je zahrnutá priemerná hodinová mzda, zákonné sociálne poistenie, prevádzková réžia 
vrátane vypracovaného, použitého a odoslaného materiálu, správna réžia, zisk. 

Doprava vozidlom na km 

V položke je započítaná spotreba PHM, amortizácie a poistenie 

Príplatok za vypracovanie v skrátenom termíne 

Uvedenú položku je potrebné použiť na základe požiadavky objednávateľa vypracovať zákazku 
v skrátenom termíne a to v prípade, že sme zákazku v skrátenom termíne podľa požiadavky 
vypracovali. 

Cenu za zákazku je potrebné vždy individuálne vykalkulovať podľa rozsahu odpracovaných hodín, 
najazdených km a termínu (lehote), v ktorom bola zákazka zabezpečená. Do počtu odpracovaných 
hodín je potrebné započítať výkon všetkých zamestnancov, ktorí sa na plnení zákazky podieľajú. 
Počet odpracovaných hodín je potrebné uvádzať v celých hodinách za každú začatú hodinu. 

Do individuálne kalkulovanej ceny je potrebné započítať prípadné ďalšie náklady spojené 
realizáciou výkonu, služby, ktoré nie sú uvedené v cenníkových položkách, napr. použitie 
pracovných prostriedkov – kosačka, krovinorez, ..., ktoré je potrebné doplniť priamo do kalkulácie 
ceny doplnením novej kolónky v kalkulačnom liste. 

Na výpočet ceny slúži kalkulačný list, ktorý je súčasťou tohto cenníka a podklad k fakturácii, ktorý 
plní funkciu krycieho listu. 


