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OdberateF'
Z  5   -01-  2018Obec Nedožery-Brezany

Obec Nedožery-BrezanyDružstevná 367/1
97212  Nedožery-Brezanylčo:00318302lčDPH Družstevná 367/1

97212  Nedožeľy-Bľezany

Dlč 2021162737

Účet:  SK2602000000000018429382Konečnýprijemca

Faktúra Dátum vystavenia                                            20.012016
Dátum splatnosti                                             08 02.2016

čísio faktúľy (VS) :                        167230072 Dátum dodania tov./sluz.                                18.01.2016

Zmluva®bj.čísloDodacílistč. Foma úhrady   prevodný príkaz                            Konšt. symbol 308
spôsobdopľavy :                                                                          -k.d..

Fakturuieme Vám  na základe Dohody o cene, zo dňa  18.1.2016 za vykony specialnei dopravy, odvoz a li  vi   aciaodpadovejvody

označeniedodávky                                      MnožstvoMJ          JbeedžcDepa          %DPH            DPH                        be3UDmpaH

Zakmjazdy                                                                   50,00km                    0,996            20%                   9,96                             49,800

Za nákladku,výkladku-strojhod.                                 6,0015                      8,298            20%                    9,96                              49,788

Tekutýodpad                                                                    33,00m3                      1,743            20%                  11,50                               57,519

SPOLU  BEZ DPH:                                                      157,11
DPH                                                                                    31,42SUMANAUHRADU:€188,53

g:ä:3:t[uo;oÍc:ae::Ľ:za3gLniterné plneni3;H               Spo,u s DPH
20                          157,11                            31,42                                  188,53Spolu1571131,42188,53
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vyhotovi,:  Š:|#a2ŕ:Z3a;ková   ,;7       áfe:r::ť,,g=2                               Pečiatka ' Podpis

CALL CENTRUM   0850111234           e-mail: ccúDstvDs.sk        fax: 048/4327 888      www,stvDs.sk
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©Stredoslovenskä vodárenská
prevádzková spoločnost', a.s.

DOHODA O CENE č. 2016/600.4.ý./#.„.
uzawoľená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskoľšich pľedpisov medzi
obiednávateľom

Názov(meno,priezvisko):O.?.FC..@!±±ťť.Z€ff*ď.

Sídlo (adresa)

psČ, obec
lčo:......ť'.;

qyL   11

Dátum naroden

V zastúpení

L±(T`ť=VNí     3ĺť

llp}'€.-=cH-lL-c=+iN

Sp;T,,V      ll_'_L_+J.,!rt.Pm.

a

8ä#vodárenskáprevádzkováspoiočnosť,a.s.
Panizánska cesta 5

###;#raobeftová.vedúcazcprievidza
Ast:::#3::%::##Lskáprevádzkováspoločnosťas.

Zzákazníckecentrumprievidza
V.Clementisa 52, 971  55 Prievidza

k 11 1 ' lŤ) ó

Bankové spojenie

Číslo účtu

Čl.slo te'

E-mail

1.LÁ'    íh,:    t,','. 'm   !,,u '12L
1,-13  F   {r

Kon_taktná osoba.   .!`tp1 .....t!*_ť.ZZ±Y._#?.t-€.ľ...`._

Pče8:.:3%R#SoBriBystrica"elsa.vložkač.84o/s
DIČ: 2022102236,  lč  DPH:  SK 2022102236
!84±L; VÚB banka, a s : SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Tatra banka,  a.s.,  SK771100 0000 0026 2410 7235
ČSOB, a. s.: SK42 7500 0000 0000 2591  8563
Komerční banka,  a.s..  BA: §K03 8100 0001070118610277
Call cer`trum tel.: 0850 111  234

1. Predmet dohodv
Čistenie odpadových vôd z domácností a opjektov občianskej a technickej vybavenosti

11. Temín a miesto Dlnenia
•++--gffftfff#EEFEEE/   Ýc, ,ó  . Miesto (,   CĹ

IH. Tvoľba cenv

(7 ; / ( f 0

ObjednávateľovibudefakturovanévsúladesCenníkomvýkonovaslužiebúčjnnýmod....1.1.2016.......
v platnom znení,  podľa položky Č  Xll  ,  bodu  7.  nasledovne:

1    Pre  domácnosti   a  obiekty  občianskej   a technickej   vybavenosti  /Úrady,   školy,   kultúme  a obchodné
zariadenia,  a pod./:
BPFeoazftngr[§Eä?]j%s,'ueodn%kv::lg##š]šE#v(9bšzvD%Ha,n,eobstnávateľs,užb'esdomvca

SvykonanímrozborovkJalityodpadovýchvôd
Pri  čistení  odpadových  vód  z  domácnostĺ  a  objektov  občianskej  a  technickej  vybavenosti  je  možné
v prĺpade   potreby   vykonat'   ai    rozbor   odpadových   vôd.    O potrebe   rozhodne   prislušná   prevádzka
kanalizácii závodu,  ktorá bude OV čistiť. V tomto prĺpade sa náklady rozboru fakturujú objednávatefovi.
V prĺpade vykonania rozboru sa na základe skutočnej koncentračnej hodnoty CHSK vyhodnotenej vzorky

äríĺs%nŔ#s;ean;eJnmá3sáobyeczeennaeJzädčpi3:::ĺj#daokvoe=á::j=dkpparášLoefvn:ad,'prot"note800omg/l
pQzn.:  hodnota 8000 mg/l CHSK je priemerné zat'aženie odpadovej vody zo žumpy.

2.  K cene  za  čistenie  odpadových  vôd  z domácnostl  a objektov občianskej  a technickej  vybavenosti  sa
v prípade  objednanej  dopravy  pripočítajú  aj  prĺslušné  dopravné  náklady  a  pracovný  výkon  fekálneho
vozidla podľa  platného cenníka.
3.  Vprípade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočítajú  náklady  aj  na  rozbor  podľa  platného
cennĺka.
4.  K fakturovanej cene sa pripočíta  DPH  podľa platných predpisov.
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Prehlásenie:
Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje že:

ä,kosbáegrTáršá,ľzyávc:,zv#_32:ozť::ĺľžveô%az:g;g;:noeL#z*:okkuovťsLnoáddp=g#c#Ôd,a,epredmetom
vývozu je  sedimentovaný zahustený  odpad  (kal),  bude  mu  namiesto ceny  v čl.111.  bode  1.  tejto
dohody fakturovaná cena v súlade s Cennĺkom výkonov a sl.užieg ľ_platnom znení, podľa položky
6.-Xír.'bód-ú-9-vo výške io,5oo ®m3 (bez DPH), i 2,6oo ®m9 (s DPH).

1
`:-         `..,L>l.€.n-`     .,

za objednávateľa

lv. Fakturácia

O+jednávateľ  bol  oboznámený  s platným  cenníkom  dodávateľa  a  súhlasí  s nĺm.  Fakturácia vykonaných
pprác bude  realizovana v súlade s touto  uzatvorenou dohodou  o cene.  Objednávateľ sa zaväzuje  uhradit'
zámu  vo  výške  ...t*.....  €.  Lehota  splatnosti  vyúčtovacej  faktúry je  17  dní  odo  dňa jej  vystavenia.  Zá
oJT`eškanie    s úhradou    vyúčtovacej   faktúry   je   dodá\/ateľ   oprávnený    od    opjednávateľa    požadovať
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške určenej  prĺslušným právnym predpismi.

V. Záveľečné ustanovenia

Ak    nedôjde    kzrealizovaniu    predmetu    dohody    najneskôr   do   dňa   zrnlu\me   dohodnutého   temínu
u\/edeného  v časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  ÍuŠÍ,  pričom  dodávateľ je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrátiť  objednávateľovi  nim  uhradenú  zálohovú   platbu.   Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určením jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

-;:-:`:--,--:---:-::-:_:---:-:,---:---:-:------`__--[---:-`::-::::::--:--:ť-:-:---:::-;-;-;-::-:-:-i--::::-:-i:-=-:-:---:--`::i:ii::::::=:-:t.:_--:;:-:-:i--;:--:;[i;:-;=:::s-
OJyednávater udeĺuie suhlas ĺu doDu neunč]oJi a móže ho keaykorvek odvoiaf píscmr az7iárr€m óor`Ábr u aares`. cxmvaieĺa_

lJ  1   \  1,_i_i_.    a.S.
/

___/

za dodävateľa

dŕ.a
•'.-.         /     .í_-,/:.

v 1_ .Ý_/
07212okľ.Prbldb

Dátum ^r-/  j=/4.    v
Záznam z realizácie vývozu

Meno a priezvisko vyvážajúceho pracovnĺ;ka

a)    vývoz odpadových vód zožumpy      ...`.í.`.):..íT...   m3          podpis obiednávatera: .....'±r?

b)    vý\/ozzahustenéhokaluzoseptiku   .........   m3            podpisobjednávateľa: .....

c)    vývozzahusteného kalu z čov                            ....   m3           podpisobjednávatera: ......

d)    odberateľ odmietol vývoz a budú  mu faktui.ované
dopravné náklady
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podpis objednávateľa: ......
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