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2624107235 / 1100
2089540458 / 0200

107 -  118610277 / 8100
25918563 / 7500

SK771100 0000 0026 2410 7235
SK66 0200 0000 0020 8954 0458
SK03 8100 0001070118610277
SK42 7500 0000 0000 2591  8563

TATRSKBX
SUBASKBX
KOMBSKBA
CEKOSKBX

Odberateľ
Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
97212  Nedožery-Brezany

lčo:     00318302                 lč DPH
Dlč 2021162737

Účet: SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

Obec Nedožery-Bľezany
Družstevná 367/1
97212  Nedožery-Bľezany

Faktúra

číslo faktúľy (VS) :

Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

177230273

Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
Dátum dodania tov./sluz.

Forma úhrady  Prevodný prĺkaz
Spôsob dopravy :

11.04.2017

28.04.2017
07.04.2017
Konšt. symbol 308

Fakturujeme Vám na základe Dohody o cene, zodňa 07.04.2017 za výkony špeciálnej. dopravy, čistenie kanalizácie
Označenie dodávky                                      Množstvo MJ          Jed.cena          °/o DPH            DPH                            Suma

bez DPH                                                                       bez DPH
Za km jazdy

Za strojhodiny/motohodiny

16,00 km

0,50 hod

2,324            20%                   7,44

95,600           20%                   9,56

SPOLU BEZ DPH:
DPH

37,184

47,800

84,98
17,00

SUMA NA UHFUDU:  €                                           10
Rekapitulácia DPH za zdanitel'né plnenie:
Sadzba[°/o]  Cena bez DPH                           DPH                 Spolu s DPH

20                           84,98                           17,00                                 101,98

Spolu                               84,98                          17,00                               101,98

c.`m"TrsTmvTjNSEti\VODÄRENSKÄ~ť'ŽŤ.írivÁ\LL,,wťhspoLoČNosŤ,*
•   1         _ --^,m,m                  -

z,ák f`zr`ícke  centrum ®
102236

Vyhotovil:         Adriana chud
048/4327538

1

ZC  Prievidza
Clementisa 52

`;;!7155,   P`rie

{Äf3..   q{T   €icA,±t   {t3Ít    m

pečiatka , podpis

CALL CENTRUM   0850111
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Stredoslovenská vodáľenská
prevádzková spoločnost', a.s.

P_eH9D.^_P_€ENEč.2017,700..3.ť:#.uzatvorenávzmys[ezákonač.18/1996Z.z.ocenáchvzneníneskoršíchpredpjsovmedzi_, = .-- _-_ = ` ` _ - - - v ,,,, u V - ._. . t - : .I -.-.-.

gEje±JĽamÉm
Názov (meno,  priezvjsko):  .,íé'ÍÍC. 4čŽ4Ž

Si'dlo (adresa):

PrsIÄ,,cihffi!f ;.  ..ý.!.2.../!..#/C4Íerr -    &rc

lóo.........QPJ.t#

Dátum  narodenia..

V zastúpenĺ:

a

gffivodárenskáprevadzkováspo,očnosttis
Partjzánska cesta 5
974 01  Banská  Bystrica
\ť' zastúpení   ing Želmira Obertova   vedúca ZC Pnevidza
i]'esa cre pcštový styk
S:.eaosľc[tersKa vodarerska prevadzkova spoločnost. a s
zaĽaz- cf s clertr.T  pieyLaza
.   : €r.Te-: s€  52   S-`  55  Priewdza

Použitie špeciálneho vozidla

Druh vozidla/mechanizmu/:  ...V

Druh práce: Č/J ty,/ Č

ľJ3AiN.f/.í.ZÓ.flí.0.uP..unoý.un...qS.S.../.ď4.2.ýf.ďz.
....,......-,,..

ČÍsÍo tel.:

E:mďNri...f.4.fw./.q..&.fl€.4.p.

Kontaktná osoba.   Jzé7r

Rčeog..:3%R#So3óBystrica,oddielsa,viožkač.84o/s

DIČ: 2022102236,  lč DPH: SK 2022102236
!84Hi 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 25918563
Komerčni. banka.  a.s.,  BA:  SK03 8100 0001070118610277
Call centrum tel.: 0850111234

1. E±et dlgE

Názowozidia/mechanizmu/.....4g*í€`ýG7...4áĺá#.?f*/.....

11.1-
Objednávateľsiudodávateľaobjednávavýkonyvozidla/mechanizmunadeň

WNfťsJif.vĺf iioNHvrfízjiyria        l./5f úmn-C     Ó,j/bu # ,í,i   3m?3/   ;  'hc/~CP7.
7.  4 -4)/y

-...Sft_f_gp.

výkon vozidla/méchanizmu podl'a piatného cenn ĺka

go?bí:k€:#fzvyva##Ícc:eein.naea.zvdzaypa;a?TS;oäi::Šan5€eeÉ#t#aRu§Ros,#(zbeDzP,H„
Cena za Čistenje odpadových vôd

III.mb-
Objednávatel'ovibudefakturovanévsúladesCenni.komvýkonovaslužiebúčinnýmod.132017
v platnom znenĺ:
1.  Dopravné výkony podĺa platného cenni.ka
- počet  km x sadzba za km podľa typu použjtého vozidla

2.  Pracovné výkony podľa platného cenníka
_ \,\,,L,^n  ,,^-;-l'-,-__L  _    .

3.

4.
5.  Cena rozboru                          ` --.
6.  Celková cena bez DPH
7.  DPH podl'a platných  predpisov
8.  Cena vrátane DPH

FO-64 rev.17
Stws,a&

Strana 1 z 2



-
lv. Faktuľácia

Objednávateľ  bol  oboznámený  s platným  cenníkom  dodávateľa  a  súhlasi  s nim.  Dodávateľ. sa zaväzuje
poskytnút' vozidlo/mechanizmus v stave spôsobilom na uŽívanie a na dobu,  ktorá sa dohodne.  Fakturácia

žä:ä;:,neý:Ľräá?tFzä,uodheuJ%aj,;;r:ná#d€eLsethoouttaos:ŕaattnvoosrt:nvoyĽčioovhaocde?ufa:túc;,:,8EJ:Ídäá:adt::;eaJ
vystavenia.   Za   omeškanie   s úhradou   vyúčtovacej   faktúry  je  dodávateľ  oprávnený   od   objednávateľa
požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške určenej   príslušnými právnymi predpismi.

V. Záyerečné ustanove_Dja

Ak   nedôjde    kzrealizovaniu    predmetu    dohody    najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   termĺnu
uvedeného  v časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  ruši,   pričom  dodávateľ  je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrátit'  objednávatel'ovi  ním   uhradenú  zálohovú   platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určením jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

Objednávatel`vsúladesozákonomČ.122/2013Z.z.oochraneosobnýchúdaiovaozmeneadoplneniniekiorýchzákonovpodpisomdohodyocene
súhlasĺ  so  spracovaním  ieho  osobných  údajov  uvedených  v dohocle  o cene  za  účelom  evidencie  poskytnutia  služby  a  s tým  súvisiacej  fakturácfti
telefonického   kontaktu,   elektronickej   formy   komunikácie   a korešpondencie   medzi   stranam   vyplývajúcimi   z práv   a povinnosti   dotknutej   osoby
adodávateľa.Objednávatel'jeinformovaný,žeosobnéúdaiesúspracovávanévinformačnomsystémedodávateľaavnevyhnutnejmieremôžubyl.na
základe  pisomnej  zmluvy  poskytnuti± tíetím  stranám  na  poštový styk,  platobný styk,  na tlač,  balenie a ĺozosielanie faktúr,  upomienok a oznámenĹ  na
podpom  správu  a vývoj  informačného  systému  a spoločnos{iam  na  výkon  externého  auditu,  ak  tieto  Činnosti  sú  zmluvne  zabezpečované  lre`ími
stranami.
Objednávateľudel.uiesúhlasnadobuneurčitúamôžehokedykol'vekodvolat.pisomnýmoznámenímdoručenýmnaadresudodávatera.

:TšFuíť%Ĺ%'#°N`s`ííjiÝ6€D2Áffi;ísŕkÁ
}=.;Í\p\.É4vÁĎ-z-K-ovÁspoLOČNOSŤ,

zákaznícke  ccntrum
97155  Prievidza
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za objednávateľa
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