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Odbeľater

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

97212  Nedožery-BľezanyDátumvystavenia01.08.2017

Dlč 2021162737

Účet: SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

Faktúra
Dátum splatnosti                                              18.08.2017

čísio faktúľy (VS) :                       177230625 Dátum dodania tov./sluz.                              31.07.2017
Zmluva-obj.číslo Foma úhľady   prevodný príkaz                            Konšt. symbol 308
Dodací list č. Spôsob dopľavy :

Fakturujeme Vám na základe Dohody o cene, zo dňa 31.07.2017 za výkony špecialnei dopravy, čistenie odpadovej vody

označeniedodávky                                     MnožstvoMJ          JbeedžcDeBa          %DPH            DPH                       besuDmpaH

Zakmjazdy                                                                  33,00km                    0,996           20%                   6,57 32.868

Za nákladku,výkladku-strojhod.                                 4,0015                     8,298            20%                    6,64 33,192

Tekuvodpad                                                                18,00m3                    1,743            20°/o                   6,27 31,374

SPOLU BEZ DPH: 97,43
DPH 19,49

SUIVIA NA ÚHFUDU:  € 116,92

Rekapitulácia DPH za zdanitel'né plnenie:
Sadzba[°/o]  Cena bez DPH                          DPH                 Spolu s DPH

20                           97,43                           19,49                                116,92

SFiolu                               97,43 19,49                                116,92
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jtvps Stľedoslovenská vodáľenská
pľevádzková spoločnosť, a.s.

DOHODA 0 CENE č. 2017/700 ....?.6Ž.4.......
uzatvoľená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskoľšich predpisov medzi

obiednávaterom
Názov (meno, priezv!sko)

PSČ, obec: 9.Ť.&...

lčo:...QP..3.?.a.ť..p

•qšfG

sĺ_díátádrésá;q.p3ťffÉ"_u€
NEbq

Dátum narodenia:

V zastúpenĺ: `uĎr .ti*LmN   P.P.LL.]

a
dodávateľom
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost', a.s.
Panĺzánska a3sta 5

37z4a:t`ú3=ni:i:gpž::#aobertová,vedúcazcprievidza
Adresa pre poštový styk:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost' a.s.
Zákaznícke centrum Prievidza
V.Clementisa 52, 971  55 Prievjdza

LÁ)W11J:}3+

Obo   ''oo   O,cO

Kontaktná ( ub y . n *t=m

1.3.!.h...fl.í.9.U

Pčeg:.:3%R#So§óBystrica,Oddielsawožkač.84o/S
DIČ: 2022102236,  lč DPH: SK 2022102236
lBAN:  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 00010701  18610277
Call centrum tel.: 0850111234

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

ll.TerminamiestoDlnenia      Í_  ___M=to_ 5"' ""ťffi
111. Tvoľba cenv

Termín &4  Y.   ÁJ0 i+

Objednávateľovi bude fakturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb Účinným% 1.?1Ťí?2{# .....
v platnom zneni,  podľa položky č. Xll.,  bodu 7.  nasledovne:

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

E°azk:uá"Tekaeav%nYaszaa#\Uednz,:€oPvpyp9ŠĽece,n,5%Pqaqdm°`#VDšgHa,:Robpdnávaterslužbymspdopmvca.

S vykonanim rozborov kvality odpadových vôd
m  Čistení  odpadových  vôd  z  domácností  a  objektov  občianskej  a  technickej  vybavenosti  je  možné
v prípade   potreby   vykonat'   aj   rozbor   odpadových   vôd.    O potrebe   rozhodne   príslušná   prevádzka
kanalizáciĺ závodu,  ktorá bude OV čistit'. V tomto pripade sa náklady rozboru fakturujú objednávateľovi.
V prípade vykonania rozboru sa na základe skutočnej koncentračnej hodnoty CHSK vyhodnotenej vzorky

äríscK:nŔoz;čLs;ean;e`elnmá3s3obYeczeennaeJz3dčpi3:e?:ĺšrLdydaokvoe;:::jb:dkpparášLoe:evn;ad;,prot,hodnote8ooomg/l
pgzi: hodnota 8000 mg/l CHSK je priemerné zaťaženie odpadovej vody zo Žumpy.

2.  K cene za Čistenie odpadových  vôd z domácnosti  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  pripočitajú  náklady  aj  na  rozbor  podľa  platného
cenníka.
4.  K fakturovanej cene sa pripočita DPH podľa platných predpisov.
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Prehlásenie:
Objednávateľ svojím podpisom potvľdzuje že:

si objednáva \nĺivóz gd_Dádových vôd z vodotesnei Pezodtqkgye.j náqrž?. ĹZ!±=

ä.-XTT,'b-o-a-ú-ó-v-o--úýš-k-e io,5-óo ®m3 (bez DPH), i 2,6oo ®m. (6 DPH).

2q

E=

ak sá pri realiz-ácii vývozu zistĺ, Že sa QÉiggQĺo vývoz tekutých odpadových vôd,  aie predmetom
vývozu je  sedimentovaný zahustený  odp_a±  (kal),  bude  mu  namiesto  ceny  v čl.111.  bode  1.  tejto
dohody fakturovaná cena v súlade s Cennĺkom výkonov a služieb v platnom zneni, podľa pol9ŽkyI    _    _      __        1    _        __--_

rEú©NNbĎeuLBrqzauv
9731? ®kr.Or!mridm

lv. Faktuľácia

Objednávateľ  bol  oboznámený s platným  cennĺkom  dodávateľa  a  súhlasí  s nim.  Fakturácia vykonaných

#ígh:u::;a,kúeoy#ysč,afgh:áoust:,aut=ogti,#äodväT®ťtiťft,ú#:ee.1?báen?návoat3;astJe:at#e:,haraž,á'
omeškanie   s úhradou   vyúčtovacej   faktúry   je   dodávateľ   oprávnený   od   objednávatela    požadovat'
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške určenej prislušnými právnymi predpismi.

V. Záveľečné ustanoveni_a

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
vritiť  objednávateľovi  ním  uhradenú  zálohovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určením jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

Omávateľ v súme so zákonom č.  122ml 3 Z. z. o ochrane osobných údapv a o zrnene a dopineni nĺektorých zákonov podpisoiTi dohody o cene
§úhlasi  so  spracovaním  jeho  osobných  údajov  uvedených  v dohode  o cene za  účelom  evidencie  poskymutia  služby  a  s M  súvis"j tikturácie.
teleft)nického   kontak(`.,   elektrorncl«}i   ftmy   komunikácie   a korešpondencie   medzi   stranami   vyplý`ĺaiúcimi   z práv   a povinnosti   doti{nutei   osoby
a dodávatera. O"návaw je informovaný. Že osobné Údaje sú spracovávané v inlormačnom systéme dodávatera a v nevyhnumei miere môzu byt' na
zákm pĺsomnei zmlwy poskytnuté tretim súanám na poštový svk,  ptatobný styk,  ĺ`a tlač.  balenQ a rozosuelanie ĺaktúr.  upomftmok a oznámenĺ.  na
podporii,  spi'á.w  a vývoj  intóĺmačného  systému  a spoločnosm  nó  výkon  extemého  audm,  ak  úe®  Činnosti  sÚ  zmluvne  zabezpečované  mimi
stran@mi
OI*ednávateľ uderup súnlas na dobu neuľčitú a môže ho kedykoľvek odvolat' písomným oznámením doručeným na adresu dodávateľa.

#CďoLCW3:li -&cčJ!_ŕh
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za dodáváteFá
:?`F'C:`LTí`i.    ?Í\??.102236
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ó  /' y  `   ť,_Ĺ__/-y.`.
Záznam z realizácie vývozu
Meno a priezvisko vyvážajúceho pracovníka:,./.

a)   vývozodpadovýchvôdzožumpy        /.J'.     '   m3         podpisobjednávatťľ'a:

b)     vývoz zahusteného  kalu  zo septiku   .................    m3             podpisobjednávateľa: ..............................

c)     vývozzahusteného  kaluzčov            .................   m3            podpisobjednávateľa: ..............................

d)    odberateľ odmietol vývoz a budú mu fakturované
dopravné náklady

FO-73 rev.19 StMHS,a;s.

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