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Stredoslovenská  vodárenská  pľevádzková spoločnosť,  a.s.
Partizánska cesta 5      97401  Banská Bystrica            lčo: 36644030     DIČ: 2022io2236    ič DPH: SK2o22io2236.        ^.     _  ___ĹL_  _...i..  D._^i,Á  i=`,^.r:^a    r`Arlial.  .ea   vlnžka  ŕ.ĺs=la:  840/S

to7.2?i:gí8ž;9í3i88           SK83 3?88 888? 8%? i§Sí sž;9
SK42 7500 0000 0000 2591  8563

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

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

ičo:     oo318302                'čDDFg2o2ii62737

Účet:  SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

Faktúra

čisio faktúľy (VS) :                       177230254
Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.
Fakturujeme Vám na základe

Označenie dodávky

Dohody o cene,

Za km jazdy

Za nákladku,výkladku-strojhod.

Tekiiú odpad

Vyhotovil:         Adrianachudá
048/4327538

CALL CENTRUM   0850111

25918563 / 7500

Obec Nedožery-Bľezany
Dľužstevná 367/1
97212  Nedožeľy-Brezany

Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
Dátum dodania tov./sluz.

Forma úhrady  Prevodný príkaz
Spôsob

zo dňa
dopravy

03.04.2017 za výkony špeciálnej

lvlnožstvo MJ          Jed.cena          % DPH
bez DPH

64,00 km                    0,996 20%

8,0015                     8,298            20%

44,00 m3                    1,743            20%

SPOLU BEZ DPH:
DPH

ZC Prievidza
Clementisa 52

dopravy,

DPH

TATRSKBX
SUBASKBX
KOMBSKBA
CEKOSKBX

06.04.2017
24.04.2017
03.04.2017
Konšt. symbol 308

čistenie odpadovej
Suma

bez DPH

206,82
41,36

STRF.DOSI.OVENSKÁVODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ  SPOLOČNOSŤ,  a.s.

zĺk.a.zn,{j*±T.:ť_m         ®
97155  PS€

TČO:   36  64t4  03`0    DI

pečiatka , podpis

fax: 048 /4327 888      www.stvp6Ék
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Stredoslovenská vodáľenská
prevádzková spoločnost', a.s.

DOHODA o cENE č. 2oi7ĺ7oo...ť.íä ......
uzatvorená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskoľších predpisov medzi

obiednávateľom

Názov (meno,

Sĺdlo (adresa):

PSČ, obec:

pr,ezv,sk:?oo,:_eľgz:eí7čžP?rúryre:zga,neyzä,'

972't2'Ó'k'-r`.'Pŕ'r'eTVT'.'á:ä

DIČ: Á'  111  d  1

IČ  DPH:

IBAN: 5_'K_ }f_  _0_ _1.!_0_ _ _o_  i_ 0_p     '  o  i  p       i '  4  b    q

ľéo....P.P..3..1.?.1..P.Á

Dátum narodenia:

V zastúpenĺ: ]ť')r   ,,titL~
a
dodávateľom
Stredoslovenská vodärenská prevádzková spoločnost'` a.s.
Pariizánska cesta 5

•:7z4a3iär|Stä:;Bžgťm=aobenovavedúcazcpne"dza
+cresa  pre  poštovy Styk
Streocsbven6ká vodárenská prevädzková spoločnost. a.s
Zákazn[cxe centrum  Prieridza
V Clementisa 52. 971  55  Prievídza

čistou€I.....ľ_'.t./..

E-mail:

Kontaktná osoba: ]ylr. 4h-

Fče8::33R#SoBúBystnca,oddieisa"ožkač.84o/s
DIČ: 2022102236,  lč DPH: SK 2022102236
±E4±L VÚB banka, a.s.: SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Tatía 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 ffintrum tel.:  0850111234

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

-  3  -04-  2017  J
Termín:..,.............

11. Termín a miesto DlľLenja

Miesto: 4'

111. Tvoľba cenv

-ueu   ivt;uoZ®ĺy-Bĺ®zany
Ob5cný..útiad.....©.

Nedožeíy-Bľezany
97212  okľ.   Pľievldza

Objednávaterovi  bude fakturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb účinným od  ...1.3.2017 ...........
v  platnom zneni..  podľa  položky Č.  XII.,  bodu  7.  nasledovne:

1.   Pre  domácnosti  a  objekty  občianskej  a technickej  vybavenosti  /úrady,   Školy,   kultúrne  a obchodné
zariadenia,  a pod./:
Bez vykonávania rozborov kvality odpadových vôd

==Í#asav%nyasza;##gťopv#Ke®,n,±%3Puagdm°,Ľ#VDôpdpHa)nieobpdnávateľstužbvrespdopmv%.

S vykonaním ľozborov kvality odpadových vôd
Pri  Čistení  odpadových  vôd  z  domácností  a  objektov  občianskej  a  technickej  vybavenosti  je  možné
v prĺpade   potreby   vykonať   aj   rozbor   odpadových   vôd.    O potrebe   rozhodne   príslušná   prevádzka
kanalizácií závodu, ktorá bude OV čistiť. V tomto prípade sa náklady rozboru fakturujú objednávateľovi.
V prípade vykonania rozboru sa na základe skutočnej koncentračnej hodnoty CHSK vyhodnotenej vzorky

ärí!cK:nkatoz;:Sšeanbere,nmá3s3obYeczeennaeJ:3dčpi3ťeo##daokvoe=á::jboodkpparáštoe:evnáad;,protihodnote80oomg,,
pQZQĹ:  hodnota 8000 mg/l CHSK je priemerné zaťaženie odpadovej vody zo žumpy.

2.  K cene za čistenie odpadových  vôd z domácností a objektov občianskej a technickej vybavenosti sa
v prípade  objednanej  dopravy  pripočítajú  aj  prĺslušné  dopravné  náklady  a  pracovný  výkon  fekálneho
vozidla podľa platného cennĺka.
3.   Vprĺpade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočítajú  náklady  aj  na  rozbor  podľa  platného
cenníka.
4.  K fakturovanej cene sa pripočĺta DPH podľa platných predpisov.
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Prehlásenie:
objťnásYaot:,ľávnoá|: #op2gdmpaTowvTczhujveôáež vodotesnej bezodtokove_i nádÉe (žumpy,     ,         e`  -

-      ak sa pri  realizácii vývozu zistĺ, že sa r`ejedná o vývoz tekutých odpadových vôd, ale predmetom
vývozu je  sedimentovaný zahustený  odDad  (kal),  bude  mu  namiesto ceny  v Čl.111.  bode  1.  tejto

go#,y#ftjuáovvoanJ;š%enioY#aáem?(T=nikľT)'Yíž;%oovô#išeBŠHP;:tnomzneni,Podľapobžky
.,AJL-

za objednávateľa

lv. Faktuľácia

Objednávateľ  bol  oboznámený  s platným  cenníkom  dodávateľa  a  súhlasĺ  s ním.  Fakturácia  vykonaných

3áŤbch:u:ä#=ovaävsúi:dLeei.täutsopä#ťs?tireJ;3ustg::g:d,oäfiú3n;..o7bJdendínááv3táľňaŤ,eŤľg=Jve.:ľa?žLg
omeškanie   s úhradou    vyúčtovacej   faktúry   je   dodávateľ   oprávnený   od    objednávateľa    požadovať
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške určenej príslušnými právnymi predpismi.

V. Záveľečné ustanovenia

Ak   nedôjde   kzrealizovaniu   predmetu   dohody   najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   temínu
uvedeného  v časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  ruší,  pričom  dodávateľ je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrátiť  objednávateľovi  nĺm  uhradenú  zálohovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určenĺm jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

OJiednávateľ v súlade st zákonom č.  122/2013 Z.  z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpisom dohody o cene
súhLasi  so  spracovaním  jeho  osobných  údajov  uvedených  v dohode  o cene  za  účelom  evjdencie  poskytnutia  služby  a  s tým  súvisiacej  fakturácie,
telefonického   kontaktu.   elektronickej   formy   komunikác]e   a korešpondencie   medzi   stranami   vyplývajúcimi   z práv   a povinností   dotknutej   osoby
a dodávateľa.  Objednávateľ je informovaný, že osobné údaie sú spracovávané v infórmačnom systéme dodávateľa a v nevyhnutnej mieľe môžu byť na
základe pĺsomnej zmlu\/y poskymuté tretím stranám Íia poštový styk,  platobný styk.  na Óač,  balenk} a ľozosielanie faktúľ,  uFx}mimok a oznámeni',  na
podporu,  správu  a vývqj  informačného  systému  a spoločnostiam  na  výkon  externého  auditu,  ak  tieto  Činnosti  sÚ  zmluvne  zabezpečované  tretĺmi
stranami.
Objednávateľ udeľuje súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykol\/ek odvolať písomným oznámením doručeným na adľesu dodávateľa.

*ťc{,,,4/
- 3  -04-  20'7

za ok"flwôffia
Nedožery-Brezany

i79   i2  okr.   Pľievldza

Dátum: J   Á.  /O,y'
zázennaomazp::eazltiáfáev%ožzaľúcehopracovníka,.,ží-ť-ZÍ

a)    vývoz odpadových vôd zožumpy      ..... Í..ŕ.`...í:T'm3          podpis objednávatgľa: .....%podpis objednávatčľa: .....'44.tíťtTťť

b)     vývozzahusteného  kalu  zoseptiku    .................    m3             podpisobjednávateľa:„ ............................

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

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