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Všeobecná úverová banka, a.s.

ká   pľevádzková spoločnost',   a.s.BanskáBystricaIČO:36644030     DIČ: 2022102236    ič DPH: SK2o22i02236kresnéhosúduBanskáBystľica.g#7e't:.Soao'#ožok%očžsd°248i4o°íS235TATRSKBX2624107235/11002089540458/0200SK6602000000002089540458SUBASKBX

Komerčná banka,  a.s.                             107 -118610277 / 8100               SK03 8100 000107011118610277              KOMBSKBA
Českosl. obchodná banka, a.s.                       25918563 / 7500              SK42 7500 0000 0000 25918563             CEKOSKBX

Odbeľater

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

97212  Nedožery-Brezany

Dlč 2021162737

Účet: SK2602000000000018429382

Konečný pľijemca

Faktúra Dátum vystavenia                                          29.06.2017
Dátum splatnosti                                              17.07.2017

čísio faktúry (VS) :                       177230523 Dátum dodania tov./sluz.                             28.06.2017
Zmluva-obj.čĺslo Foma úhrady  prevodný príkaz                            Konšt. symbol 308
Dodací list č. Spôsob dopravy :

Fakturujeme Vám na základe Dohody o cene, zo dňa 28.06.2017 za výkony špeciálnej dopravy, čistenie odpadovej vody

označeniedodávky                                     MnožstvoMJ          JbeedzcDeFfi          °/°DPH            DPH                       besuDmpaH

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

SPOLU BEZ DPH:                                                    155,12
DPH                                                                                    31,02
SUIVIA NA ÚHFmDu:  €                                            186,14

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

20                          155,12                            31,02                                   186,14

Spolu                              155,12                           31,02                                186,14
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Stredoslovenská vodärenská
pľevádzková spoločnost., a.s.

DOHODA o CENE č. 20i7/700 .... GtÄ4 .....
uzatvorená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskoľších predpisov medzi

obiednávateľom

Ň===lv-(meno, priezvisko).    .''4.ď   'Lri7  - j+ť'rÁ'7Dič.
'JČu-,   .hlSidlo (adresa):

Psic,obec;...`].}..L.1.L

lčo....fl_ť?.,j__'_i`_:']

Dátum narodenia:

V zastúpení:
•uwLUJ

a                        .LL~`HCu     ,ri-U       .J
dodávaterom
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost.. a.s
Dar`'LzansKa  cesta  5

i,`z4a::.u=:,Si:gBž::Ľi?a obenova  vedúca ZC Pnevidza
Ac).esa  pre poštovy styk
Stredoslovenská vodáretiská prevádzková spoločnost` a.s.
Zákaznicke centrum Pne\ndza
V Clementisa 52, 971  55 Prievidza

'`1,Ĺ  .,1   ; Á7   j  1

iBAN:  . .f.4. .Á6-. . f.

Čĺslo te'.:

E-mail:

[  p     1  ĺ'  0  D    '   tf  '_ 1_  _ _ _/_ ,1! _

Kontaktná osoba: ...;''?.tj.+.` .... ť#ij#.::r'-`.l".``n`,       :J'--_?.ĺ.,

`'p0,J=c.r..-E.,?._,.1ilt

Pčeg.3%R#So3óBystrlca,oddielsa,vložkač84o/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 domácností a objektov občianskej a technickej vybavenosti

11. Termín a miesto Dlnenia

Termín:.,{.úť...í: ....{.í..',?                                                    Miesto:.j?Ý..4..

111. Tvorba cenv

.;3.gť"es..`"Úéór`hbfezsn`

\`.c.-.=`.  I     9r,:._'l

O:.e3iava:ercv!  bjde  fakturované  v  súlade  s  Cenni.kom  výkonov  a  služieb  účinným  od  ...1.3.2017 ......
:atiom zreri    poara  ooložky Č   XIl    bodu  7   nasledovne.

`     Pre  domácnosti   a   objekty  občianskej   a technickej  vybavenosti  /úrady.   školy,   kultúrne  a obchodné

zanadenia.  a  pod./:
Bez vykonávania rozborov kvality odpadových vôd

EoazkľuórTJekasav%nya=a%sstuedn=€opsdš:ece.n.5%3Pädmo.Ľ#vDôdpHa,n,eobpdnávateľslužbyresp.dop„ÉľQ±

S vykonanim ľozboľov kvality odpadových vôd
Pri  Čisteni  odpadových  vôd  z  domácnostĺ  a  objektov  občianskej  a  technickej  vybavenosti  je  možné
v pripade   potreby   vykonať   aj   rozbor   odpadových   vôd.    O potrebe   rozhodne   prislušná   prevádzka
kanalizácií závodu, ktorá bude OV čistit'. V tomto prípade sa náklady rozboru fakturujú objednávateľovi.
V prípade vykonania rozboru sa na základe skutočnej koncentračnej hodnoty CHSK vyhodnotenej vzorky

ärÉ:CK:nŔ#S:eanĹer:nmá3s:°bvíeczeennaejz:dčpjš:::í:rLdydaokv°e::::jb:dkppar:ŠĽ°e:evn:ad;,Promodnote8000mg/l
pgzji: hodnota 8000 mg/l CHSK je priemerné zat'aženie odpadovej vody zo žumpy.

2.  K cene za Čistenie odpadových  vôd  z domácnostĺ 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.  V pripade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočĺtajú  náklady  aj  na  rozbor  podľa  platného
cenníka.
4.  K fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov.
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Prehlásenie:
Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje že:

:     ä,kosbáeg:áršá"#c,,zv#::ozyšiĺľ zveôdsaz :í=::::inoetweážodtokkuovY:L nádp:3o`;Tčm#ód , _g,e predTetom
vývozu je  sedimentovaný  zahustený  odDad  (kal),  bude  mu  namiesto  ceny  v Čl.111.  bode  1.  tejto
dohody fakturovaná cena v súlade s Cenníkom výkonov a služieb v platnom znení,  podľa položky
Č. Xll.,  bodu 9 vo výške 10,500 ®m3 (bez DPH),12,600 ®m3 (s DPH).

1l__LÁi4ifi

za objednávateľa

IV. Fakturácia

Objednávateľ  bol  oboznámený  s platným  cennĺkom  dodávateľa  a  súhlasi  s ním.  Fakturácia  vykonaných
prác bude realizovaná v súlade s touto uzatvorenou dohodou o cene.  Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť
zálohu  vo  výške  ...ič=rT:...  €.  Lehota  splatnosti  vyúčtovacej  faktúry je  17  dnĺ  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 predpismi.

V. Záveľečné ustanoveni_a

Ak   nedôjde   kzrealizovaniu    predmetu   dohody    najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   terminu
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 určenim jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

Objednávateľ v súlade so zákonom Č.122/20i3 Z   z.  o ochrane osobnýcn  údaiov a o zmene a doplneni  niektorých zákonov podpisom dohody o cene
súhlasí  so  spracovaním  ieho  osobných  údajov  uvedených  v dohode  o cene  za  Účeiom  evidencie  poskytnutia  služby  a  s tým  súvisiacej  fakturácie,
tflefonického   kontaktu.   elekironickei   formy   komunikácie   a korešpondencie   medzi   stranami   vyplývajúcimi   z práv   a po\/inností   dotknutej   osoby
a dodávateľa   Objednávateľ p informovaný.  že osobné Údate sÚ spracovávané v informačhom systeme dodávatera a v nevyhnutnei m@re môžu byt  naz##,pí#ĽeJazmúušJ,:g:;;(:;:#éLťiľ;:::::;|#o#čng::yamstyÉkÉ##e#m.én€ľg#j#áť?::::;Sä"i#S:íĹj:ťgT:::gľ:gá#:ľ::g%ľľ
strarmmi.
Ob/eclnávateľ udeľuje súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoĺ\ĺek odvolat' pisomným oznámeni.m doručeným na adresu dodávateľa.

m3"i"-(dc&L ďňír.....!.'f.._4...4.,..!_Jĺ..........

`Ji)ec   r`?uui-el'y-blť2al

Obe,`n),   u,.  ±f

ľk#,_//'/??.,;,,r„,`Dátum:
Záznam z realizácie vývozu
Meno a priezvisko vyvážajúceho pracovn

a)    vývoz odpadových vôd zo žumpy       ...?.5'.`..ťT  m3           podpisobjednáva.íeľa: ..... íL,Á;.*.i..+.r~.'...

b)    vývozzahusteného  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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