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Odberatel'

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

97212  Nedožeľy-BľezanyDátumvystavenia08.08.2017

DIČ 2021162737

Účet: SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

Faktúra
Dátum splatnosti                                             25.08.2017

čisio faktúry (VS) :                       177230641 Dátum dodania tov./sluz.                             04.08.2017
Zmluva-obj.čísloDodacílistč. Foma úhľady  prevodný príkaz                            Konšt. symbol 308

Spôsob dopravy :

Fakturu.eme Vám na základe Dohody o cene  zo dňa 04.08.2017 za vykony specialnej dopravy, čistenie kanalizácieJ,OznačeniedodávkyMnožstvo MJ          JbeedžcDe:a          °/o DPH            DPH
SumabezDPH

Zakmjazdy                                                                    18,00km                     2,324            20%                    8,37
41,832

Za strojhodiny/motohodiny                                            O,50hod                 95,600            20%                    9,56
47,800

SPOLU BEZ DPH: 89,63

DPHSUMA NA ÚHRADU:  € 17,93107,56

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:
Sadzba[°/o]  Cena bez DPH                           DPH                 Spolu s DPH

20                           89,63                           17,93                                 107,56

Spolu                               89,63                          17,93                                107,56
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Vyhotovil:         Adrianachud                     Zc pr048/4327538Clem
::Yjísdaza52                                     pečiatka , pod pis
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Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnost', a.s.

DOHODA 0 CENE č. 2oi7/7oo .... Z4.6Ž .......
woľená v zmysle. zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších pľedpisov medzi

obiednávateľom

Názov (meno, priez

Sídlo (adre

PSČ, obec:

ico.....VQ.31.€.3.9.

Dátum narodenia:

V zastúpení:

„a'2=4Y

Úubr `  htETiN   l10ĹľÝ

a
dodávateľom
Stredosbvenská vodárenská prevádzková spoločnosť. a.s.
Panizánska cesta 5

37á3L#t:i;Bž::#=obenová.vedúcazcp"'dza
Adresa pre poštový styk
Stredcsk)venská vodárenská prevádzková spoločnost. a s ,
Zakazn ic*e centriim Pnevtdza
V Clementisa 52   971  55 Pneviclza

Použitie špeciálneho vozidla    ~

Druh práce:

lč DPH
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E+mäft:.*.rä.tfp..cnqd4#ri.+r:@ag.h=]ru
JUJ)r. WoľH;    H#liKontaktná osoba:

Pče8:.:j3R#SoBriBystnca,oddK3lsa,viožkač.84o/s
DIČ: 2022102236,  lč DPH:  SK 2022102236
!eA±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
Komerčni' banka,  a,s..  BA:  SK03 8100 0001070118610277
Call a3ntrum tel.:  0850111234

1. Predmet dohodv

Druhvozid,ďmechá;ízm;;;;,.,-c....ľ,/G;;'-`:-€/,.....",N-::o`vio_z,d,ďmechan,zmu,...„F`-fz,ffi.`C+ĺ-r
nriih  nrár`a. 7ť/J..

11.  Teľmin a miesto Dlnenia

Objednávateí si u dodávateĹa objednáva výkony vozidla/mechanĺzmu na deň

ť ..+VTývr1 -úeJJtňylltd , M N ÉMiesto výkonu vozidla:

+ 8. tôlY
[VEi>ť±ECy`±lE:±fi

111.  Tvoľba cenv

Objednávaterovi   bude fakturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb účinným od   ..1.7.2017 ..........
v platnom znenĺ:
1.  Dopravné výkony podľa platného cennĺka
- počet  km x sadzba za km podľa typu použitého vozidla

2.  Pracovné výkony podľa platného cennĺka
-výkon vozidla/mechanizmu podľa pLatného cenníka

3.

-objem v m° x cena za 1 ms odpadovej vody podľa rozhodnutia ÚRS`O (bez DFH)
4. Cena za čistenie odpadových vôd
5. Cena rozboru
6. Celková cena bez DPH
7. DPH podľa platných predpisov
8. Cena vrátane DPH
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IV. Faktuľácia -
Objednávateľ bol oboznámený s platným cennĺkom dodávateľa a súhlasí s ním.  Dodávater sa zaväzuje
poskytnút' vozidlo/mechanizmus v stave spôsobilom na užĺvanie a na dobu, ktorá sa dohodne.  Fakturácia
vykonaných  prác  bude  realizovaná
zaväzuje uhradit` zálohu vo výške  ... #ade  stouto  uzatvorenou  dohodou  o  cene.  Objednávateľ  sa.  €.  Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry je  17 dni odo dňa jej
vystavenia.   Za  omeškanie  s úhradou  vyúčtovacej  faktúry  je  dodávateľ  oprávnený  od  objednávateľa
požadovat' zaplatenie úrokov z omeškania vo výške určenej   príslušnými právnymi pľedpismi.

V. Záveľečné ustanovenia

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

Objednávateľ v súlade so zákonom č.  i 22/20i 3 Z.  z. o cN=lirane osobných údajov a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov podpisom dohody o cene
súhlasi  so  spľacovani.m  ieho  osobných  údaiov  iivedených  v dotiode  o cene  za  účelom  evidencie  poskytnutia  služby  a  s tým  súvisiacei  Íakturácie,
teleĺonického   kontaktu.   elektľonickej   ĺomy   komunikácie   a korešpondencie   medzi   stranami   vyplývaiúcjmi   z práv   a povinnosti   dotknutei   osoby
a dodávateľa. Objednávateľ je infomovaný. že osobné údaie sÚ spracovávané v lnfomačnom systéme dodávateľa a v nevyhnutĺ`ej miere môžu byt` na
základe pĺsomnej zmluvy poskytnuté tretim stranám na poštový styk.  platobný styk,  na tlač,  balenie a rozosielanie ĺaktúr,  upomienok a oznámenĺ,  na
podporu.  správu  a vývoi  infomačného  systému  a spoločnostiam  na  výkon  extemého  auditu,  ak  tieto  Činnosti  sú  zmluvne  zabezpečované  tretími
stranami.
Objednávateľ udeľuje súr`las na dobu neurčitú a môže ho kedykorvek odvoiať pĺsomným oznámeni'm doručeným na adresu dodávateľa.
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