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Poznámky : 

 Tento cenník slúži pre účely dojednávania a uplatňovania výkonov a služieb

poskytovaných ŠL TANAP na zákazku objednávateľovi.

Vlastné náklady za hodinu - v položke je zahrnutá priemerná hodinová mzda,zákonné 

poistenia,výrobná a správna réžia vrátane vypracovaného,použitého a odoslaného

materiálu, zisk.

Príplatok za vypracovanie v skrátenom termíne - uvedená položka sa použije na základe

požiadavky objednávateľa vypracovať zákazku v skrátenom termíne, v prípade ak

zákazka v skrátenom termíne bola vypracovaná.

Doprava vozidlom na km - náklady na dopravu v zmysle zákona č.283/2002 Z .z. o cestných

náhradách v znení neskorších predpisov.

Cena za zákazku sa kalkuluje vždy individuálne podľa rozsahu odpracovaných hodín,

najazdených km a termíne, v ktorom bola zákazka zabezpečená. Do počtu odpracovaných 

hodín na zákazke sa započítava výkon všetkých zamestnancov, ktorí sa na plnení zákazky

podieľali. Počet odpracovaných hodín sa uvádza v celých hodinách za každú aj začatú hodinu.

Do individuálne kalkulovanej ceny sa započítavajú prípadné ďalšie náklady spojené

s realizáciou zákazky,ktoré nie sú uvedené v cenníkových položkách. Tieto sa doplnia do

kalkulácie a to doplnením novej položky v kalkulačnom liste.

Na výpočet ceny slúži kalkulačný list,ktorý je súčasťou tohto cenníka a podklad k fakturácii,

ktorý plní funkciu krycieho listu.

V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ŠL TANAPu odsúhlasiť cenu dohodou podľa 

zákona č. 18/1996 Z.z.o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov

V Tatranskej Lomnici, 18.01.2021 Ing. Ján MARHEFKA

riaditeľ ŠL TANAP-u

Služby lesného pedagóga

         www.lesytanap.sk

sekretariat  @  lesytanap.sk

Služby odborného lesného hospodára (OLH)  2,00 €/ha/mesiac

Príplatok za vypracovanie v skrátenom termíne

Doprava vozidlom

FORD 0,32 €/km

15,53 €/hod

B.

C. ŠKODA YETI 0,26 €/km

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA

 s platnosťou od 01.02.2021

Ponukový cenník
výkonov a služieb ŠL TANAPu

uvedené ceny sú bez DPH

Vlastné náklady výkonu za hodinu 25,14 €

100%

50%

0%

ŠKODA OCTAVIA 0,26 €/km


