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ká   prevádzková spoločnost',   a.s.                                                       Z4.    07,    ĽU1/BanskáBystricalčo:36644030DIČ:2022102236ičDPH:SK2o22io2236kresnéhosúduBanskáBystrica,Oddiel:Sa,vložkačĺslo:840/S2624107235/1100SK7711000000002624107235TATRSKBX

Všeobecná úverová banka, a.s. 2089540458 / 0200             SK66 0200 0000 0020 8954 0458 SUBASKBX
Komerčná banka, a.s.                             107 -118610277 / 8100               SK03 8100 0001070118610277 KOMBSKBA
Českosl. obchodná banka, a.s.                        25918563 / 7500              SK42 7500 0000 0000 25918563 CEKOSKBX

Odberateľ

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

97212  Nedožery-Brezany

Dlč 2021162737

Účet:  SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

Faktúra Dátum vystavenia                                           19.07.2017
Dátum splatnosti                                              07.08.2017

čísio faktúľy (VS) :                       177230592 Dátum dodania tov./sluz.                               18.07.2017
Zmluva-obj.čĺslo Foma úhľady   prevodný príkaz                             Konšt. symbol 308
Dodací list č. Spôsob dopravy :

Fakturujeme Vám  na základe Dohody o cene, zo dňa 18.07.2017 za výkony špeciálnej dopravy, čistenie odpadovej vody

označeniedodávky                                     MnožstvoMJ          JbeedžcDega          °/oDPH            DPH                        be:UDmpaH

Za km jazdy                                                                   50,00 km                    0,996            20%                   9,96 49,800

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

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

SPOLU BEZ DPH: 157,11

DPH 31 ,42

SUMA NA ÚHRADU:  € 188,53

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:
Sadzba[%]  Cena bez DPH                           DPH                 Spolu s DPH

20                           157,11                              31,42                                    188,53

Spolu                              157,11                           31,42                                188,53
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jtvps Stľedoslovenskä vodáľenská
pľevádzková spoločnost., a.s.

DOHODA 0 CENE č. 2017/700...Y!.2.Í....... „
uzatvorená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi

obiednávateľom

Názov (meno, priezvisko):°.3 Eqí. .?.E?. 9.éYEty=.+.t#W}Dič:  .44 {.f

Sidio(adresa):?+.Ý.é:(TEyíY.f...ť.ŕ.ŕ

psČ, obec: qth    lb   .NE->Vš€[!:2.

lčo:....'.P.3.?.?.i9

Dátum  narodenia:  ........... /

V zastúpenĺ: wíhr.11oLL]    H+UIN

a
dodávateľom
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost., a.s.
Partizánska cesta 5

37z4a:t`ú#jsi:gBŽ::#aobertova`vedúcazcprievidza
Adresa  pre poštový styk'
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost. a.s
Zákaznicke centrum Prievtdza
V Clementisa 52   971  55 Pnevidza

IČ  DPH:

ľBA!N.'Ľ.*.`.ú...fi.}jn..`.Pl.h.`ý!j.':...í.fl.1.h..S:l.3.U.

e.,.l.tist.._.flľS..I

E;omn::k::::sP::qapv:q>:±He#%nc#ť

Pčeg..áR#SoBriBystnca,odd,e,Sa,v,ožkač.84o,S
DIČ: 2022102236.  lč DPH: SK 2022102236
!BA!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  centrum tel.:  0850111234

1. Predmet dohodv
Čistenie odpadových vôd z domácnosti a objektov občianskej a technickej vybavenosti"M.,=:"0#®Npg#E.j

111. Tvoľba cenv

Terrrirr.1.}....+:..ti.../'.Ť.......

V
>` 4 Ut{TE U N t

Cb®*ť:?Zpi3r"V

#.d:#_g.fľ,y.©
kultúrne  a obchodné

Objednávaterovi  bude fakturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb Účinným
v platnom zneni.,  podľa  položky Č.  Xll.`  bodu  7+  nasledovne:

1     Pre  domácnosti   a   objekty  občianskej  a technjckej  vybavenosti  /úrady,   školy]
zarjadenia, a  pod./:
Bez vykonávania rozboľov kvalĺty odpadových vôd

E:Zk#uár:ftkasav%nYa=a%`Uednz,:SopvqyTŠKec®,n,5%3Puaudmg##VD#Ha)n'eobpdnávateľstužbvrespdopravca

S vykonanim ľozboľov kvality odpadových vôd
Pri  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
kanalizácií 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

ärÉ';CK:nkatoz#S:eanieľ:nmá3s:°bvíeczeennaejz:dčpjs:e?#šrLdydaokv°e::::jb:dkppar:ŠL°e:evn:ad;,Pr°t'h°dn°te8°°Omg/l
pQzp:: hodnota 8000 mg/I CHSK je priemerné zat'aženie odpadovej vody zo žumpy.

2.  K cene za  Čistenie odpadových  vôd z domácností  a objektov občianskej a technickej vybavenosti  sa
v prĺpade  objednanej  dopravy  pripočítajú  aj  príslušné  dopravné  náklady  a  pracovný  výkon  fekálneho
vozidla podľa platného cennĺka.
3.  V prĺpade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočítajú  náklady  aj  na  rozbor  podľa  platného
cennika.
4.  K fakturovanej cene sa pripočĺta DPH podľa platných predpisov.

FO-73 rev.19 StMMEu Strana 1  z 2



L=
Prehlásenie:
Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje že:

-      si objednáva vývoz odoadových vôd z vodotesnei bezodtokovei nádrže (žumDv)
-      ak sa pri realizácii vývozu zistĺ, že sa nejedná o vývoz tekutých odpadových vôd, ak5 predmetom

vývozu je  sedimentovaný zahustený odDad  (kal),  bude  mu  namiesto ceny v čl.111.  bode  1.  tejto
dohody fákturovaná cena v súlade s Cenníkom výkonov a služieb v platnom znení, podľa položky
Č. Xll.,-bodu 9 vo výške 10,500 ®m3 (bez DPH), ]2,6oo ®m3 (s Dpri).

2é7
•/

za objednávateľa

IV. Faktuľácia

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

2äíochEu€3#3ov:T#:ÚtrLee:otäutsop,ua#ťs:,mj;3#::#äkoú3n;,o7b,dendínáä3tárňaŤp:a#fe:ľaTžľľ
omeškanie   s úhradou    vyúčtovacej   faktúry   je   dodávateľ   oprávnený   od    objednávateľa    požadovať
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške určenej príslušnými právnymi predpismi.

V. Záverečné ustanovenia
Ak   nedôjde   kzrealizQvaniu    predmetu   dohody   najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   termínu
uvedeného  v časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  ruší,  pričom  dodávateľ je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrátiť  objednávateľovi  ním  uhradenú  zálohovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určenim jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

Obiednávateľ v súlade so zákonom Č.  122/2013 Z.  z.  o ochrane osobnýcri údaiov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpisom dohody o cene
st]húsĺ  so  spracovanĺm  ieho  osobnýcn  údajov  uvedených  v dohode  o cene  za  účelom  evidencie  poskytnma  služtiy  a  s tým  súvisiacei  fakturácie,
télefomckého   kontaktu,   elektronickej   fomy   komunikácie   a korešpondencie   medzi   stranarni   vyplývaiúcim   z práv   a povinností   dotknutei   osoby
a dodávateľa. Objednávateľ ie infomovaný. že osobné údaje sú spracovávané v inĺomiačnom systéme dodávatera a v nevyhnutnej mere môžu byt` na
základe pÍsomnei zmluvy posk)^nuté tretím soanám na poštový styk.  platobný styk.  na tlač,  balenie a rozosielan.e laktúí.  upm.enot a oznánrmi',  na
podporu,  správu  a vývqi  infórmačnéno  systému  a spoločnostiam  na  výkon  extemého  aud",  ak  tieto  Činnosti  sÚ  zmlu\me  zabezpečované  tretími
stmrmmi.
00jednávateľ udeľuje súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek odvolat` pi.somným oznámením doručeným na adresu dodávatera.
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Dátum: /  7  .,.     _ ,..,,.-.                       Zhánz_nna^m.Z.::aa,',i,3á[Cie,,Y,?,Vá°,Z.TMeno a priezvisko vyvážajúceho pracovnĺk.a:

a)    vývoz odpadových vôd zožumpy      .....`.j..?.... Tm3          podpis objednávateľa:
Ona- /

b)     vývoz zahusteného  kalu zo septiku   .................   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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