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VŠEOBECNÝ CENNÍK

číslo : G-2019-04
platný od : 31. 10. 2019

Ceny sú uvedené v mene euro (EUR) a príplatky v percentách (%) a euro (EUR).
NIE som platcom DPH.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia nasledovné cenové podmienky:

Časť 1. 
Základné sadzby
Pokiaľ tento cenník nestanovuje inak, platia nasledovné 
cenové podmienky:

Cena
s DPH

A. Základná sadzba za hodinu poskytovaných služieb v 
mieste podnikania rátaná pomerne za využitý čas: 15,- EUR

B. Základná sadzba za prvú začatú hodinu poskytovaných 
služieb v pracovný deň v čase od 06.00 hodiny do 20.00 
hodiny mimo miesta podnikania: 18,- EUR

C. Základná sadzba za každú ďalšiu hodinu poskytovaných 
služieb v pracovný deň v čase od 06.00 hodiny do 20.00 
hodiny mimo miesta podnikania rátaná pomerne za využitý 
čas:

18,- EUR

D. Príplatok k základnej sadzbe za hodinu poskytovaných 
služieb od 20.00 hodiny do 06.00 hodiny nasledujúceho dňa:

+100 % základnej
hodinovej sadzby

kumulatívne

E. Príplatok k základnej sadzbe za hodinu poskytovaných 
služieb v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a 
štátnych sviatkov:

+100 % základnej
hodinovej sadzby

kumulatívne

F. Cestovná réžia za každý spiatočný km cesty mimo mesta 
Vranov nad Topľou pri hodinovej sadzbe: 0,30 EUR

G. Pobytová réžia pokiaľ okolnosti nie sú vhodné na spiatočnú
cestu do mesta Vranov nad Topľou pri hodinovej sadzbe:

skutočne vynaložené
náklady

Časť 2. 
Mesačný paušál a mesačná paušálna sadzba

Cena
s DPH

A. Mesačná paušálna sadzba za poskytovanie služieb, 
pracovnú pohotovosť a rezerváciu času (mesačný paušál) na 
165 hodín potenciálne poskytovaných služieb v pracovných 
dňoch za jeden kalendárny mesiac:

1800,- EUR

B. Sadzba za hodinu skutočne poskytovaných služieb v 
pracovných dňoch nad rámec 165 hodín pri mesačnom 
paušále, rátaná pomerne za využitý čas:

10,80 EUR

C. Príplatok za každú odpracovanú hodinu počas dni 
pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov 
vrámci mesačného paušálu:

10,80 EUR

D. Cestovná réžia pre jedno dohodnuté hlavné miesto výkonu
prác sa pri uplatnení mesačnej paušálnej sadzby nevyberá ---
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E. Cestovná réžia pre ďalšie miesta výkonu prác mimo 
hlavného miesta výkonu prác dohodnutého pri uplatnení 
mesačnej paušálnej sadzby:

0,30 EUR

F. Pobytová réžia pokiaľ okolnosti nie sú vhodné na spiatočnú
cestu do hlavného miesta výkonu prác dohodnutého pri 
uplatnení mesačnej paušálnej sadzby:

skutočne vynaložené
náklady

Časť 3. 
Cena za vyhotovenie určených diel a poskytnutie určených 
služieb

Cena
s DPH

A. Základné spracovanie textu jednej webovej stránky alebo 
článku 
z existujúcich textových zdrojov a jeho zapracovanie do 
pripravenej šablóny systému na správu obsahu a základné 
formátovanie a nastavenie tejto stránky alebo článku

6,- EUR

B. Tvorba jednej strany A4 grafického elektronického 
dokumentu (podľa schváleného grafického konceptu, 
dodaných obrazových častí, tabuliek, textových podkladov a 
ďalších objektov, použitých v dokumentoch, inak sa príprava 
podkladov účtuje podľa Časti 1.):

60,- EUR

C. Malá grafická alebo textová úprava existujúceho 
elektronického grafického alebo webového dokumentu (podľa
dodaných textových podkladov bez úpravy grafického 
rozloženia a konceptu):

6,- EUR

D. Cena za prvú začatú normostranu (1800 znakov) 
originálneho textu jedného uceleného dokumentu

60,- EUR

E. Cena pomerne za každú ďalšiu normostranu (1800 znakov)
originálneho textu jedného uceleného dokumentu 43,20 EUR

F. Inštalácia jednej inštancie operačného systému a 
kancelárskeho balíka (v prípade proprietárneho softvéru je 
podmienkou poskytnutie inštalačných médií softvéru a 
ovládačov):

60,- EUR

G. Cestovná réžia za každý vykonaný spiatočný km cesty 
cesty mimo mesta Vranov nad Topľou potrebný na 
dokončenie a odovzdanie diela alebo služby:

0,30 EUR

Časť 4.
Dodanie služieb a tovarov od iných dodávateľov

A. Cenu za dodanie služieb od iných dodávateľov tvoria celkové náklady na obstaranie 
služby plus 10% z týchto nákladov, ktoré tvorí projektová prirážka.

B. Cenu za dodanie tovarov od iných dodávateľov v prípade okamžitého odberu (do 10 
pracovných dní od obstarania) po oznámení o pripravenosti tovaru na dodanie, tvoria 
celkové náklady na obstaranie tovaru plus 10% z týchto nákladov, ktoré tvorí projektová 
prirážka.

C. V prípade oneskoreného odberu (po uplynutí 10 pracovných dní od oznámenia o 
pripravenosti tovaru na dodanie) je naviac uplatnená prirážka 10% k sume, ktorú tvoria 
celkové náklady na obstaranie tovaru a projektová prirážka za každý začatý mesiac. 


