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Tatra banka, a.s.

ká  prevádzková spoločnost',  a.s.                                             Ĺ  '.    U/.    Ĺul/BanskáBystricaIČO:36644030DIČ:2o22io2236ičDPH:SK2o22io2236kresné2h6o2äi#283a5n,SiioBoysmca,g#7e|,,,so%#oožok?á2s:o248,4ooíS235TATRSKBX

Všeobecná úverová banka, a.s. 2089540458 / 0200             SK66 0200 0000 0020 8954 0458 SUBASKBX
Komeľčná banka,  a.s.                             107 -118610277 / 81100               SK03 8100 0001070118610277 KOMBSKBA
Českosl. obchodná banka, a.s.                        25918563 / 7500              SK42 7500 0000 0000 25918563 CEKOSKBX

Odberateľ

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

97212  Nedožery-Brezany

Dlč 2021162737

Účet: SK2602000000000018429382

Kon®čný pľijemca

Faktúra Dátum vystavenia                                           17.07.2017
Dátum splatnosti                                             03.08.2017

čísio faktúľy (VS) :                       177230578 Dátum dodania tov./sluz.                              14.07.2017
Zmluva-obj.číslo Foma úhrady  prevodný príkaz                            Konšt. symbol 308
Dodací list č. Spôsob dopľavy :

Fakturujeme Vám  na základe Dohody o cene, zo dňa 14.07.2017 za výkony špeciálnej dopravy, čistenie kanalizácie

Označenie dodávky                                      Množstvo MJ          Jed.cena          % DPH            DPHbezDPH SumabezDPH

Za km jazdy                                                                   16,00 km                    2,324            20%                   7,44 37,184

Za strojhodiny/motohodiny                                          O,50 hod                 95,600            20%                   9,56 47,800

SPOLU BEZ DPH: 84,98
DPH 17,00

SUMA NA ÚHRADU:  € 101,98

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

20                            84,98                           17,00                                 101.98

Spolu                               84,98                          17,00                               101,98
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Vyhotovil:         Adriana chudá                   Zc prie048/4327538\t\Cleme1
nYijsdaza52                                       pečiatka , podpis

CALLCENTRUM  0850111234      `'  e-mail: cc@_stvDs.sk        fax: 048/4327888      ww.stvDs.sk
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Stľedoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnost., a.s.

DOHODAOCENEč.2017/700...?Z#j..........
uzatvoľená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskoľšich pľedpisov medzi

obiednávateľom

Názov(meno,priezvisko):.!ť;t-.`.:í..í'.:.J.í.ĺ.;ľ;.r..?.4...r.'';.JDič:

Sídlo (adresa):

psČ, obec: 1:        ,:  ..,.,  Jš

lčo:...,.,-.'...`.í,,.'...1..r.,.i/

Dátum narodenia:

V zastúpení:

a /.^JJ
"J

v..'....4.ií#4.Ž.,......iBAN:....'`..<.Ý`...'..ť.í'.u....J.:...í`..,-.:`

Čis'o tel.:

` /"Á. /.W

±dávaterom
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Panĺzánska cesta 5

37z4a3t'ú3::i:i:g?ž=::#Lobenová,vedúcazcprievidza
Adresa pľe poštový styk:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s..
Zákaznicke centrum Prievidza
V.Clementisa 52, 971  55 Prievidza

Použitie špeciálneho vozidla

Druh vozidla/mechanizmu/:  . .

Druh práce:

E-maii: ..4/*.T`í.a+.

Kontaktná osoba: J L,        Ar

/~J,Jn."   /íu

Fče8:.:3%R#So3óBystricaridielsa,viožkač.84o/s
DIČ: 2022102236,  lč DPH: SK 2022102236
IBAN: 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 25918563
Komeľčni banka, a.s.,  BA: SK03 8100 0001070118610277
Call centrum tel.: 0850111234

1. Pľedmet dohodv

ČČ. ; C/ /                    Názov vozidla/mechanizmu/:
\'T'`       J+.„J:"

11.IgLmínamiestoDlnenÉa

Objednávateľ si u dodávateľa objednáva výkony vozidla/mechanizmu na deň
.1.

Miestovýkonuvozidia:....{.+,#.*ť'.'.......fy.41-.T?:,/.....+t.......Ý..}.::.±

'/adco  k://hncri

1L4,Ĺ,   -    ^í,4

111. Tvorba cenv

Objednávateľovi   bude fakturované v súlade s Cennikom výkonov a služieb účinným od   ..1.7.2017 ..........
v platnom zneni:
1.  Dopravné výkony podľa pLatného cenníka
- počet  km x sadzba za km podľa typu použitého vozidla

2.  Pracovné výkony podľa platného cenníka
-výkon vozidla/mechanizmu podľa pLatného cenníka

#,:d#o#eénážák#T,tšnpe:cjšánye:3dvráz;g!ahodnut,aúRSo,bezDPH,
objem v m3 x cena za 1 m3 odpadovei vody podľa rozhodnutia ÚRSO (bez DPH)

3.

4. Cena za čistenie odpadových vôd
5. Cena rozboru
6. Celková cena bez DPH
7.  DPH podľa platných predpisov
8. Cena vrátane DPH
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IV.  Faktuľácia

Objednávateľ  bol  oboznámený  s platným  cennĺkom  dodávateľa  a  súhlasí  s ním.  Dodávateľ sa zaväzuje
poskytnúť vozidlo/mechanĺzmus v stave spôsobilom na užívanie a na dobu,  ktorá sa dohodne. Fakturácia
wkonaných  prác  bude  realizovaná  v súlade  s touto  uzatvorenou  dohodou  o  cene.   Objednávateľ  sa
zaväzuje uhradw zálohu vo výške .... r....... €.  Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry je 17 dní odo dňa jej
vystavenia.   Za  omeškanie   s úhradou   vyúčtovacej  faktúry  je  dodávateľ  oprávnený  od   objednávateľa
ppžadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške určenej   príslušnými právnymi predpismi.

V. Záveľečné ustanovenia

Ak   nedôjde   kzrealizovaniu    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  nim  uhradenú  zálohovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určením jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

Objednávateľ v súlade so zákonom Č.122/2013 Z. z. o ochíane osobných údaiov a o zmene a doplneni' niektorých zákonov podpisom dohody o cene
súhlasí  so  spracovani.m  ieho  osobných  údaiov  uvedených  v dohode  o cene  za  Účeiom  evjdencie  poskytnutia  služt)y  a  s tým  súvisiacej  fakturácie,
telefonického   kontaktu,   elektíonickej   ĺormy   komunikácie   a korešpondeí`cie   medzi   stranami   vyplývajúcmi   z práv   a povinnosti.   dotknutej   osoby
a dodávateľa. Objednávateľ je informovaný, že osobné údaie sú spracovávané v infomačnom systéme dodávateľa a v nevyhniilnej miere môžu byt' na
základe písomnej zmluvy poskytnuté tretím stíanám  na  poštový styk.  platobný styk,  na  tlač.  balenie  a ľozosielanie faktúľ.  upomienok a oznámeni,  na
podporu,  správu  a vývoj  infomačného  systému  a spoločnostiam  na  výkon  extemého  auditu.  ak  tieto  Činnosti  sú  zmluvne  zabezpečované  tretími
stranami.
Objednávateľ udeľuje sútilas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek odvolat` písomným oznámenim doručeným na adresu dodávateľa.
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Obec   Nedozery.Bľezany
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za objednávateľa
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