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

97212  Nedožery-BrezanyDátumvystavenia13.12.2017

Dlč 2021162737

Účet.  SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

Faktúra
Dátum  splatnosti                                                  01.01.2018

Čísio faktúry (VS) :                         177231016 Dátum dodania tov /sluz.                                13.12.2017

Zmluvaobj.číslo Forma úhrady   prevodný príkaz                              Konšt. symbol 308
Dodací list č. Spôsob dopravy :

Fakturujeme Vám  na základe  Dohody o cene, zo dňa  13.12.2017 za výkony špecialnei dopravy,  cistenie odpadovei vody

označeniedodávky                                       lvlnožstvolvIJ           Jbeed±CDe;a          %DPH             DPH
SumabezDPH

Zakmjazdy                                                                       16,00km                     0,996            20%                    3,19
15,936

Za nákladku,výkladku-strojhod.                                  2,0015                       8,298             20%                     3,32
16,596

Tekutýodpad                                                                    11,00m3                      1,743            20%                    3,83
19,173

SPOLU BEZ DPH: 51,71

DPHSUMA NA UHRADU:  € 10,3462,05

Rekapitulácla DPH za zdaniteľné plnenie:
Sadzbar%]  Cena bez DPH                          DPH                 Spolu s DPH

20                            51,71                            10,34                                     62,05

Spolu                                51,71 10]34                                   62,05
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Stredosiovenská vodá ľenská
prevádzkovä spoločnost'j a.s.

DOHODA O CENE č. 2017/70 ....4Zf?.ž#..„.
uzatvorená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskoľších predpisov medzi

obiednávateľom

Názov (rneno,  priez

Sidlo(adresa...St4ť#.ýť*..ť7.í.?

Figé,c>bec;...g].Á..!Ä....".::..!!`

lóo....'.Pu.!.l.

Dátum naroden

V zastúpenĺ:  ..

•a Ád,4J"Ĺ~
dodávateľom
Slredoslo\/enskávodárenskáprevádzkováspoločnosť,a.s.
PaJiizánsks cesta 5

37#:]#i:::;#=obehová,vedúcazcprie\Íidza
Adresa pre pošto\qĺ styk:
Slnedoslovenskávodárenskáprevádzkováspoločnosťa.s.
Zákaznícke centľum Prie\/idza
V.Clementisa 52,  971  55  Prievidza

D'Č:....Á'.# G Är  3 í

ľBNN..§.4.ÁS..9.í`f.P.„.lwfl...P.!.ľ.!„.!.!.1Á..1.ä.!.k.

Č;kswR,W^.....§..!.ý../m.!.r.i.fl.

Kontaktná osoba: . . .

Fčeg..:S%&So:óBystricapddielsa,vložkač.84oé
DIČ: 2022102236,  lč  DPH: SK 2022102236
!BADL VÚB banka,  a.3.. SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Tatra banka.  a.s.: Sla71100 0000 0026 2410 7235
ČS0B, a. s.: SK42 7500 0000 0000 2591  8563
Komerční banka,  a.s.,  BA` SK03 8100 00010701  18610277
Call centrum tel.: 0850 111  234

1. Predmet dohod\/
Čistenie odpadových vôd z domácnostĺ a objektov občianskej a technickqj vybavenosti

lL,Termíhla miesto Dlitenia  -
E=

Temirľ....ĺ".Á„.ŔS.!.3„ ĺl4JL-    lúý

111. Tvoľba cenv

Objednávateľovi  bude fäkturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb  účinným od  .„1.7.2017„„...
v platnom znenĺ,  podľa  položky č. XII.,  bodu 7.  nasledovne:

1.   Pre  domácnosti  a  objekty  občianskej  a technickej  vybavenosti  mrady,   školy,   ku"rne  a obchodné
zúriadenbapod/
Bez vykoná`Íania ľozboro`r kvalfty odpadových `/ôd

E#bh"#®8%#:%##::!E###".)n-CbHriv"duzbvi"dc"T~
S vykonaním rozbono\ĺ kvality odpadových vôd
Pri  čistenl  odpadových   vôd  z  domácnostĺ  a  opjektov  občiam§kej  a  technickqj  vybavenosti  je  možné
v prĺpade   potreby   vykonat'   aj    rozbor   odpadových   vôd.    O potrebe   rozhodne   prĺslušná    prevádzka
kanalĹzácií závc)dLi.  ktorá bude OV čistiť.  V tomto pripade sa náklady rozbo" fakturujú objednávateľovi.

#:äľn:aeizvški?sn::.:;:Ji:i::ro:`;S.:.e:n:eJ::!C::d:C;:.ľFm3:ye:a:k;o:z?á::,ah:keirhíť::.;äjnáH,ikľhhád,Toot`eeáôjovcz#
pgzD±:  hodnota sOOO mg/l CHSK je priemerné zat'aženk! odpadovej vody zo žumpy.

2.  K cene za  čistenie odpadových  vôd  z domácnctstí  a  objektov občianskej  a  technickej  vybavenostl  sa
v prípade  objednanej  dopravy  pripočítajú  aj  príslušné  dopra\/né  náklady  a  pracovný  výkon  fekálneho
vozidla podľa  platného cenníka.
3.  Vprípade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočĺtajú  náklady  aj  na  rozbor  podľa  platného
cennĺka.
4.  K fakturovanpj cene sa pripočíta  DPH  podľa platných  predpisov.
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Prehlásenie:                                                                                                                  ` `obJe:dnáá?ots3Íe§gv:oár,š?,ľÉdc:ž:jE#ž#ÉÉäEg_::g#ôdj,epredmebm

Fiofi:dĺy:ádk#p`á:,#::n:o:vä#níašT:ežs:pi:#:Ľvz::n'í,`p:#aep'o,obžJ#
__ ,uJĹ      _

za objednávateľa

ľv. Fakturácja

Opjednävatel  bol oboznámený  § platným  cennm  dodávateľa  a súhlasí  s ním.  Fakturácia  vykonaných
pTác bude  realĺzovaná v stlade  § touto uzatvorenou dohodou  o cene.  Objednávater sa  zaväzuje uhradff

Í;äci:ľ:aín:e:i;`i:h:,ž!;ť::äčí;i3év:Í:c;:`iäeak::nuštiiÉiypú:-ľ3:duvašiay:;í:apko:;:,#äe:;7rÉiis::di#hn:jsj,evrš§t%e±:iávza:.

V. Záverečné ustanovenÉa

Ak   nedójde   kzrealizovaniu   predmetu   dohody   najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   temínu
uvedeného  v časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  rušĺ,  pričom  dodávateľ je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrátiť  objednávatelovi  ním  uhradenú  zálohovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určenlm jedno vyhotovenie pre objednávatera a jedno vyhotovenie pre dodávatera.

Íi=.`:::::-`:±:-`:::==-ť=ť_:;==::=,;:-;::---::Í-;`=:=ťE.;i.::`Íť-``;:`:--:-::-i:-:i.::-Í`.:=;ť=:;ií-±!Í±:::iÉ.=.:=::=;Íť:::i:
stmnaml_
Obiednávaierudelujesúhlasnadobuneurčitúamózehokadykorvekodvolaťplsomnýmoznámenímdoruéenýmnaadroaudodávatela

V....W.é.t.(.9}.fr.3{fi..-„i*.t3.híifb
..{,;,fŕo.b`ľ,ĺ,,;rENSKÁq,rt,j„,;

`-'rT`Evjp.DZEíOVÁ`§POI,OČNO

•\:``j    36   W   n%i    r)TÍÝ`.   ?ĺ)??102236

Dátum ľz.   2,0!+

UĎee  Neaožeiy-Brezany
Obecnýúrad       ®

ry~Brezany

za objed návateľa

Záznam z realizácie vývozu
Menoapriezviskovyvážajúcehopracovníka:......Á.?.4f„f3

a)   vývozodpadovýchvôdzožumpy      ..#ý      .   m3         podpisobiednávateľa: ....4~

b)    vývozzahustenéhokaluzoseptiku   .........   m3            podpisobjednávateľa: .....

c)    vývoz zahu§teného kalu z čov                           ....   m3           podpis objednávateľa: .....

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