Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
Adresa :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Banka :

Tatranská Lomnica 66, 059 60 VYSOKÉ TATRY
54435293
2121704090
SK2121704090
Štátna pokladnica

web :
email :
tel. :
BIC :
IBAN :

www.tanap.sk
sekretariat @ tanap.sk
+421 52 47803 11
SPSRSKBA
SK52 8180 0000 0070 0067 5288

Ponukový cenník
výkonov a služieb Správy TANAPu
s platnosťou od 1.07.2022
uvedené ceny sú bez DPH
A.

Vlastné náklady výkonu za hodinu

25,14 €
100%

do 3 dní

B.

Príplatok za vypracovanie v skrátenom termíne

50%

do 14 dní

0%

do 30 dní

C.

Doprava vozidlom

Škoda Octavia

0,26 € / km

Škoda Yeti

0,26 € / km
0,32 € / km

Ford

D.

Služby lesného pedagóga

E.

Služby odborného lesného hospodára (OLH)

15,58 € / hod
2,00 € / ha / mesiac

Poplatky za filmovanie / 1 filmovací deň - v dohodnutom dátume a čase od do
Vzdelávacie filmy / hlavné témy - bezpečnosť, príroda =
po predložení popisu vzdelávacieho obsahu

Reklamné filmy
F.

filmovanie z TZCH

100,00 €

filmovanie mimo TZCH

250,00 €

filmovanie z TZCH / reklamné účely vo všetkých typoch médií TV, sociálne siete, internetové portály, rozšírená realita, ...

2 000,00 €

filmovanie z TZCH / reklamné kampane s náučným obsahom - po
predložení účelu, náplne, obsahu, ...

1 000,00 €

filmovanie mimo TZCH

4 000,00 €

Filmy k diplomovým, záverečným prácam, ... (vyžaduje sa potvrdenie od vedúceho práce)
Filmový materiál používaný v zábavných programoch,
seriáloch, ...

0,00 €
400,00 €

filmovanie z TZCH

2 000,00 €

filmovanie mimo TZCH

0,00 €

filmovanie z TZCH
Filmový materiál používaný v spravodajských a
meteorologických službách, správach, ...
filmovanie mimo TZCH
Filmový materiál z dronov a lietajúcich zariadení (sú potrebné = udelené príslušné výnimky zo zákona + súhlas)
základný poplatok zvýšený o
Poplatky za fotografovanie / 1 fotografovací deň - v dohodnutom dátume a čase od do

G.

200,00 €
200,00 €

Fotografovanie pre komerčné účely, reklamné kampane, modelingové relácie, ...

1 000,00 €

Fotografovanie s tématikou vzdelávania a sobášov z TZCH

100,00 €

Fotografovanie pre rodinné, cestovateľské fotografovanie z TZCH

0,00 €

Poplatky za organizovanie verejných, rekreačných a športových podujatí
Podujatie na štátom spravovaných pozemkoch
4,00 € / osoba / deň

do 100 účastníkov

H.

od 101 do 200 účastníkov

10,00 € / osoba / deň

od 201 účastníkov

20,00 € / osoba / deň

Podujatie z časti na štátom spravovaných pozemkoch a aj na pozemkoch neštátnych vlastníkov
60,00 € / podujatie / deň

do 100 účastníkov
od 101 do 200 účastníkov

100,00 € / podujatie / deň

od 201 účastníkov

200,00 € / podujatie / deň

Poznámky :
Tento cenník slúži pre účely dojednávania a uplatňovania výkonov a služieb poskytovaných Správou TANAP-u 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 materiálu / získanej 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 zák. 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 termínu, 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.
Poplatky súvisiace s filmovaním budú bližšie špecifikované v zmluvách o poskytnutí priestorov na filmovanie.
Bližšie podmienky filmovania sú stanovené v zmysle určených rozhodnutí orgánov ochrany prírody na základe povolených výnimiek zo zakázaných činností podľa zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.
V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže riaditeľ Správy 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, 13.06.2022
Ing. Pavol MAJKO
riaditeľ

