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Českosl.  obchodná banka,  a.s.                         25918563 / 7500               SK42 7500 0000 0000 25918563 CEKOSKBX

Odbeľateľ

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

97212  Nedožery-Brezany

Dlč 2021162737

Učet:  SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

Faktúra Dátum vystavenia                                              08.12.2017
Dátum  splatnosti                                                 25.12.2017

Císio faktury (VS} :                        177230992 Dátum  dodania tov./sluz.                                06.12.2017
Zmluva-obj.čĺslo Foma úhrady   prevodný prĺkaz                             Konšt. symbol 308
Dodaci. Iist č. Spôsob dopravy :

Fakturujeme Vám  na základe Dohody o cene, zo dňa 05.12.2017 za výkony Špeciálnej dopravy,  čistenie odpadovej vody

Označenie dodávky                                       Množstvo MJ           Jed.cena           % DPH             DPHbezDPH SumabezDPH

Za km jazdy                                                                    48,00 km                     0,996            20%                   9,56 47,808

Za nákladku,výkladku-strojhod.                                  6,0015                      8,298             20%                     9,96 49,788

Tekutý odpad                                                                   33,00 m3                     1,743             20%                  11,50 57,519

Za km jazdy                                                                     18,00 km                     0,996            20%                    3,59 17,928

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

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

SPOLU  BEZ DPH: 208,81

DPH 41,76

SUMA NA UHRADU:  € 250,57

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:
Sadzbaľy®]  Cena bez DPH                            DPH                  Spolu s DPH

20                         208,81                           41,76                                 250.57

Spolu                             208,81                           41,76                               250,57

`,'ťp`F,Lr!Osľ  OVENSKÁ V€)DÄRENSKÁ

ú'\

Vyhotovil:         Adrianachud                      Zcpri048/4327538Cleme
:Yijsd:a52                                       pečiatka , podpjs

CALLCENTRUIV10850111  ž84      )   e-mail:cc®stvDs.sk         fax: 048/4327888       \^n"Í.stvD8.sk
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Stľedoslovenskä wffig§áFenská

prevádzk®vá sp®!®čn®st'9 a.S.

DOHODA O CENE č. 2017/7o.„4í+Ý..„ ....
uzatvorená v zmysle zákona č,18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších pľedpisov medzi

obiednávaterom

Názov (rneno,  priezvisko):   +
r,.,..,

Sídlo (adresa

Psb`cibec...4Ik`1ik..„.W.

ľbo....tif.ťj.!.i:.J..'.

Dátum narodeni

V zastúpeni':  ...

dodávateľcm
Sbedcb"Bnská mdáľenská pľe`Ádzko`ti spoločnosť, a. s.
Padizánska cesta 5

3:ÉEL==fficxx±vedtxazcpľjevxEa
Adrt=a p.e pošbú sa*:
Siji:ijúii:i]aAriá mE:áÉiiriEEicá pĺe`ddzko`ti spoločnosf a.s.
Zákímĺt*e cmim PTieridza
V.aemenlia 52. 971  55 Prie`Ádza

Au Á11  d 11 Jť

lBAN:  J'Ä

Čĺslo tel.:

Kontakúiá

[Ĺ'P  'PP011l0   lďýk  ywb

FČ%:.:j3R#SÉBysoiq,Cddéisa,viožkač.84o/s
DIČ: 2022102236,  lč DPH: SK 2022102236
!B±±!; VÚB baíka. a.s.: Sl<ÉG 0200 0000 0020 8954 0458
Tah baľka, a.s` : SIC7711 « 0000 0026 2410 7235
ČSO8, a. s.: S«2 7500 0000 0000 2591 85e3
l(omeĺčnĺ banka, a.§., BA: SK03 8100 0001070118610277
Call cenhJm tel.: 0850111234

1. Predmet dohod`/
Čistenĺe odpadových vôd_ z domácnostĺ a objektov občianskej a technicl(ej vybavenosti

'/7 -6' 'lkJíŕ
11. T®rmín a miesto Dlrmnia

Miesto:....'4

Jbec   NéoozeryiBrezar!ý
m. Tvorba cerw

Opdnávatďowbuftfakturovanévstiadescenníkmvýbno\/asiužiti#Ľ#máoG|`7.
v plahom znenĺ,  podh položky č. Xll„ bodu 7.  nasledovľie:

1.  Pre  domácnosti  a  oQjekt}/  občianskej  a techníckej  vybavenosti  mrady,  Škob/,  kuftúme  a obchodné
zariadenffi a pod/
Bez vykohávahla iuboro`/ k`/alit}/ odpadových vôd

E#:ť=:=:ĺ*#7«fflEE#a)nb°bédhávBÍE/3ú"yn"dofnm
S vykomním rozbopo`/ hra]ity odpadových vôd
Pri  čístení  odpadovýcli   vôd  z  domácnostĺ  a  objektov  občianskej  a  technickej  vybavenosti  je  možné
v prípade   potreby   vykonať   aj   rozbor   odpadových   vôd.    O potrebe   rozhodne   príslušná   prevádzka
kanalizácií závodu, ktorá bude OV čistit'. V tomto prípade sa náklady rozboru fakturujú opjednávateľovi.

:r:t:gn:a:.zvštjš;ä.:Ĺ:iiá?Sť:äa.e:.:eJ:ť:Pabie;;:.ľľ*`ye:a:k:o:::i::;h:k:J;.ľ:g:n#.;dH,:pKmxyh`oghnoot:áij.:voz:rä.Í
PQZEí:  hodnota 8000 mg/l CHSK je prĺernerné zat'aženie odpadwpj vody zo žumpy.

2.  K cene za  čistenĺe  odpadových  vôd  z  domácností  a  objektov občianskej a technickej  vybavenosti  sa
v prlpade  objednanej  dopravy  pripočĺtajú  aj  príslušné  dopravné  náklady  a  pracovný  výkon  fekálneho
vozidla podľa platného cennĺka.
3.  Vprĺpade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočítajú  náklady  aj  m  rozbor  podľa  platného
cenníka.
4.  K fakturovanej cene sa pripočĺta  Dpll  podľa  platných  predpiso\ĺ.
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EL=
Prehlásenie:obJ:ná:ľkaots3Íiín;i|ä,žťco:žsw#íÍžEEšÍE-Ód,a,eprstmebm

t%#yjádk#p`#.l'Ížb::n:o:vää3uníašT:eís:pia:::Ĺvz::n'Í','p:3ťaeplo,á3Jk?Ari-
za objednávateľa

lv. Fakturácia

Objednávateľ  bol oboznámený s platiným  oenníkom  dodávateľa  a  súhlasĺ  s ním.  Fakturácia vykonaných-,   '_   11_  ±_I_L_,   __   ____r_..:_   "L-_J:U

pnác bude realizova
zák)hu  vo  výške

v-súlad`e s.toutó  uzatvorenou dohodou o cene.  Objednávateľ §a zaväzuje  uhradiť
€.  Lehota  splatnosti  vyúčtovacej  faktúry ie  17  dnĺ  odo  dria. jej  vystavenia.  Za

požadovaťä-m-eškan-ie  `s úhradou    vyúčtovacej   -faktúry   je-dadávateľ    oprávnený    od    objednávateľa
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške určenej prlslušnými právnymi  predpismi.

V. Záv®rečné ustanovenia

Ak   nedôjde    kzrealizovaniu    predmetu   dohody    najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   term[riu
uvedeného  v časti  11.  dohody,  táto  dohocla  sa  rušl,  pričom  dodávateľ  je  zároveň  povinný  bezodkladn®
wátiť  objednávateľovi  nĺm   uhradenú  záloho\ÍÚ  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovenä  v 2  vyhotoveniach
§ určením jedm vyhotovenie pre opjedná\/ateľa a jedno vyhotovenk} pľe dodávateľa,

8traneml
Ol*idmgivaiel uderuie Súhns na dobu neurčiti] a môže ho kedykolvak odvolať pÍsomným oznámením doručeným  na adregu dodá\mľa.

Írcdoä33TcČ4'3rc2i7rKrli

s,  /J _ Jt, -C _ĺ! _ /y

1t:   ABli

SbB#  NetiDžeťy

zq###ÍfŤ,##7,\

Záznam z realizácie vývazu
Meno a priezvisko vyvážajúceho pracovníkp

Ĺ

a)    vývozodpadovýchvôdzožumpy       ...„..ŕ.?...    m3           podpisobjednávateľa:

b)    vývozzahustenéhokaluzoseptiku.„„           ....   m3           podpisobjednávatel'a:  ....

c)    vývozzahusteného kaluz čov                           „..   m3          podpis objednávateľa: ......

d)    odberateľ odmietol vývoz a budú mu fakturované
dopravné náklady

FO-73 rev.19 Snnsu

podpis objednávateľa: ......
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