
Stľ#dú}laí`iŕ!mfkä`®ďň"mitiá
pfuÝúdšb#vá€«®!ačnR**[,@.€.c- 5gtgristbrá:ikaa:,9.%?hodnýregisterokresnéhosúduBanskáBystrícai8#e',:íso%i#ožok%62S!°248t4o°/7S2352624107235/ 1100                                                      ^^^^  h^E,  ^ÁEo

:ár:,zä::::ecnessiá 5Vodá,:nos,kša::#g;skt:čá spol,Ččgo3S6t:4fó§ó    D,Č  2022,o2236   ,Č DPH. SK20221o2236

2089540458 / 0200              SK66 0200 0000 0020 8954 0458
io7-ii2%%i,%:::',%%%           SK2Í;:8:88::3:%í:§] :3:3

Všeobecná úverová banka, a.s.
Komerčná banka, a.s.
Českosl.  obchodná banka, a.s.

Odberatel'
Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
97212  Nedožery-Brezany

lčo:      00318302                  IČ DPH
Dlč 2021162737

Účet:  SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

Faktúra

čísio faktúľy (VS) :                        177230319

Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.
Fakturujeme Vám na základe Dohody o cene, zo

Označenie dodávky

Za km jazdy

Za nákladku,výkladku-strojhod.

Tekutý odpad

Vyhotovil:         Adrianachud
048/4327538

CALL CENTRUM   0850111

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

Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
Dátum dodania tov./sluz.

Forma úhľady   Prevodný príkaz
Spôsob dopľavy

dňa 25.04.2017 za výkony špeciálnej

Množstvo lvIJ           Jed.cena          % DPH
bez DPH

48,00 km 0,996            20%

6,0015                     8,298            20%

33,00 m3                     1,743            20%

SPOLU BEZ DPH:
DPH

ZC Prievidza
Clementisa 52

TATRSKBX
SUBASKBX
KOMBSKBA
CEKOSKBX

26.04.2017
15.05.2017
25.04.2017
Konšt. symbol 308

dopravy, čistenie

DPH

odpadovej vody

Suma
bez DPH

155,12
31,02
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Stľedoslovenská vodáľenská
pľevádzková spoločnost', a.s.

DOHODA 0 CENE č. 2017/700 ....?.?.# .......
uzatvorená v zmysle zákona č.18/1996Z.z. o cenách v znení neskorších pľedpisov medzi

obiednávateľom

Názov (meno, priezvisko):

Sĺdlo (adresa):  ..

psČ' obec:  ..

lčo....!.fl..J1.1..1.'.

Dátum narodenia:

$3E4    N_fú::_S.fl F_XANy

•oec  Neoozeľy.Bľezany
........ Obocĺiý .úiad .... ©. .

Nedožeíy-Brezany
• . .97.2 . i 9 .okť: . Pri evitlza .... '

vzastúperii....".4.Rf...n.4..Á.f..i.ý.i...]...!.`S.r................

a                           3ThASSTA      gbčE
dodávateľom
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5

i7á:t=anr:iágpžs#T=raobertová,vedúcazcprievidza
Adresa pre poštový styk:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Zákaznicke centrum Prĺevidza
V.Cľementisa 52, 971  55 Prievidza

p__1_!_!__S_

ľBNN_.:!K..Jt..p1

Číslo tel.:

E-mail:

Kontaktná osoba:

0000    000$       1ĺH

"RRÍ      M!±_I_!

q.1-!..k.

Pčeg:.:3%R#So§óBystricaJddielsa,vložkač.840/S
DIČ: 2022102236,  lč DPH: SK 2022102236
!BAD!; VÚB banka, a.s.: SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Tatľa banka, a.s.: SK771100 0000 0026 2410 7235
ČSOB, a. s.: SK42 7500 0000 0000 2591  8563
Komeľční banka, a.s.,  BA: SK03 8100 00010701  18610277
Call centrum tel.: 0850111234

1. Predmet dohodv
Čistenie odpadových vôd z domácnostĺ a objektovQ.bčianskej a techn:ickej vybavenosti

11. Termín a miesto Dlnenia

Termĺn:...ÁÍ  4.   Áy.  /?                                    Miesto: 'ó,`
Obec  Nedozeľy.Brezany

Né.dQoPž?écŕ;.Ž.Ďqr[e3žqáh.ý.©
97212  okí.  Prjevid-za

111. Tvoľba cenv

Objednávateľovi  bude fakturované v súlade s Cennĺkom výkonov a služĺeb účinným od  ...1.3.2017 ...........
v platnom znenĺ,  podľa položky č. XII.,  bodu 7.  nasledovne:

1.   Pre  domácnosti  a  objekty  občianskej  a technickej  vybavenosti  /úrady,   škov,   kultúme  a obchodné
zariadenia, a pod./:
Bez vykonávania rozborov kvalĺty odpadových vôd

E%k:uá#a=V%nvaszaza#ední:€oP#Kľ,n,i%Paaa:S:`&#Ha,nieobHnávateľsJužbvmsp.dopmvca.

S vykonaním rozboľov kvalfty odpadových vôd
Pri  čistení  odpadových  vôd. z  domácností  a  objektov  občianskej  a  technickej  vybavenosti  je  možné
v prípade   potreby   vykonať   aj   rozbor   odpadových   vôd.   O potrebe   rozhodne   prislušná   prevádzka
kanalĺzácií závodu, ktorá bude OV &stiť. V tomto prípade sa náklady rozboru fakturujú objednávateľovi.
V pripade vykonania rozboru sa na základe skutočnej koncentračnej hodnoty CHSK vyhodnotenej vzorky

äfi:%nŔ#sš:nĹemlnm±oby=eeĽeJ#čpiš=:i#ydaokvost*+#Ärd=:#vn#rotihodnote8ooomg„
pgz!i: hodnota 8000 mg/l CHSK je priememé zaťaženie odpadovej vody zo žumpy.

2.  K cene za Čistenĺe odpadových  vôd z domácnostĺ a objektov občianskej a technickej vybavenosti  sa
v prípade  objednanej  dopravy  pripočitajú  aj  prĺslušné  dopravné  nákkady  a  pracovný  výkon  fekálneho
vozidla podľa platného cennĺka.
3.  V prípade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočítajú  nákkady  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:

-      si objednáva vývoz odpadových vôd z vodotesne_i bezodtokove_i nádrže (žumDy)
-      ak sa pri realĺzácii vývozu zistĺ, že sa nejedná o vývoz tekutých odpadových vôd, ale predmetom

vývozu je  sedimentovaný zahustený  odDad  (kal),  bude  mu  namiesto  ceny  v čl.111.  bode  1,  tejto
dohody fakturovaná cena v súlade s Cenníkom výkonov a služieb v platnom znení, podľa položky
Č. XII., bodu 9 vo výške 10,500 ®m3 (bez DPH),12,600 ®m3 (s DPH).

"LT-`
za objednávateľa

IV.  Faktuľácia

Objednávateľ  bol  oboznámený  s platným  cennĺkom  dodávateľa  a  súhlasí  s ním.  Fakturácia vykonaných
prác bude realizovaná v súlade s touto uzatvorenou dohodou o cene.  Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť
zálohu  vo  výške  ....ť .......  €.  Lehota  spLatnosti  vyúčtovacej  faktúry je  17  dnĺ  odo  dňa jej  vystavenĺa.  Za
omeškanie   s úhradou   vyúčtovacej   faktúry   je   dodávateľ   oprávnený   od   objednávateľa   požadovať
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške určenej príslušnými právnymi predpismi.

V, Záverečné ustanovenia
Ak   nedôj.de    kzrealizovaniu    predmetu   dohody   najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   termĺnu
uvedeného  v Časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  ruší,  pričom  dodávateľ je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrátď  objednávateľovi  ním  uhradenú  zálohovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určenĺm jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

0l}jeclnávateľ v súlacle so zákonom č.  122/2013 Z.  z„ o ochrane osobných  údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov podpisom dohody o cene
sl]hlasí  so  spracovamím  ĺeho  osobnýcn  údajov  uvedených  v dohode  o cene  za  účelcm  evidencie  poskytnutia  služby  a  s tým  súvisiacej  fakturácie,
telefonického   kontaktu,   elektronickej   formy   komunikácie   a koíešpondencie   medzi   stranami   vyplývajúcimi   z práv   a povinností   clotknutej   osoby
a doclávateľa. Objednávatel' je informovaný, že osobné údaje sú spracovávané v infôrmačnom systéme dodávateľa a v nevyhnutnej miere môžu b)ď na
základe písomnei zi'nluvy poskytnuté tretím stranám na poštový styk,  platobný styk,  na tlač,  balenie a rozosielanĺe faktúr,  upomienok a oznámení,  na
ppodporu,  správu  a vývoj  informačného  systému  a spoločnostiam  na  výkon  externého  aud",  ak  tieto  Činnosti  sú  zmluvne  zabezpečované  tľetími
stmnami.
Objednávateľ udeľuje súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykowek odvolať pĺsomným oznámením doručeným na adresu dodávateľa.

io!cií)Cli -  8/ c zoiioť/i

Ĺ,TRF,DOSF,ĺ)VENLgI€ÁVcbEPÄREN

JPREVÁmzEšovÁ  spoLoČNOSŤ

zäĺd±eľa2trum
971   55  Prievjdza

:Čo:  36  6.44  03n   Dič:  2022102

ZI Eil  E Á0/Y

.,,-,r-
Uoec   Neaozeľy-t3Íezany

97212  okr.   Prievidza

Dátum:./Jf.`,:`..#~,..`ŕ.,...........Zázennaomazp:iaz,jiá#vvyývýváožzaľúcehopracovníka:z.%,f.?.4.^`f..

a)   vývozodpadovýchvôd zožumpy      ..-. íJ7..Tm3        podpisobjednávatčía:     í€4#..

b)     vývozzahusteného  kaluzoseptiku    .................    m3             podpisobjednávateľa: ..............................

c)     vývozzahustenéhokaluzčov            .................   m3            podpisobjednávateľa: ........ „ ....................

d)    odberateľ odmietol vývoz a budú mu fakturované
dopravné náklady

FO-73 rev.19 Styps,aJS.

podpis  objednávateľa: ..............................
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