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Odberateľ

Obec Nedožery-Brezäny
Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
97212  Nedožeľy-Brelčo:00318302ZanyIčDPH Družstevná 367/1

97212  Nedožery-Brezany

Dlč 2021162737

Účet: SK2602000000000018429382

Konečný pľijemcaFaktúra
Dátum vystavenia                                           14.06.2017
Dátum splatnosti                                             03.07.2017

čisio faktúľy (VS) :                       177230481 Dátum dodania tov./sluz.                              13.06.2017
Zmluva-obj.číslo Foma úhrady  prevodný príkaz                           Konšt. symbol 308
Dodací list č. Spôsob dopravy :

Fakturu.eme Vám na základe Dohody o cene, zo dňa 13.06.2017 za výkony špecialnej dopravy, čistenie odpadovei vodyJOznačenie dodávky                                       M
nožstvoMJ          JbeedžcDeBfi          °/°DPH            DPH                        besuDmpaH

Za km jazdy 32,00 km                     0,996            20%                    6.37 31,872

Za nákladku,výkladku-strojhod. 4,0015                      8,298            20%                    6,64 33,192

Tekuv odpad 22,00 m3                     1,743            20%                    7,67 38.346

SPOLU BEZ DPH: 103,41

DPH 20,68124,09

SUMA NA UHRADU:  €

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

20                        103,41Spolu103,41 20,68                                 124,09

20,68                               124,09
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Stľedoslovenská vodárenská
pľevádzková spoločnosť, a.s.

DOHODA 0 CENE č. 2017/700 ....G+Zŕ .......
uzatvoľená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskoľšich pľedpisov medzi

uoec  heaozery-Brezany

obiednávatelom           Ned°obzce`-;:ĽBurĺeazda„.8`t
L.±__..  ,___.__     ._.:__L.:.,Ji?`?    '?   Ý`hr.   L`ĺri`,jd7Názov (meno,  priezvisko):

Sidlo (adresa):

psČ, obec:

lčo      ,n.'_.,,

Dátum  narc>denia

\/ Z.as;`iFyer`.      ;,..«.     ^UJ~~    1`rL-i  ,    .ť/.+{H'L.`/

dodávaterom
Sra:`=i: ,g-s(a  ,c.:a.eiska prevadzkova spoLočnost`  a.s
=3-_Z3-SJt3 #.É 5
;-é :. Sars.a 3`érca
\.  z3s:.aier     i ŽeT.ra C)bef"a  vedúca ZC Pnevidza
Adresa píe a-3Štciry  styTi
Stredoslcwenska vocareíisi<a prevadzkova spoločnost a ` s
Zákaznicke ce/imim Pne`ndza
V.Clementisa  52,  971  55  Pnevidza

r}NC,.`..1..ĺ.Á..1.1..ť..4.!...}

lč DPH:

G  [kl[

äls;lo,e)....ľ.iGl..J1!.

ĺľoľ     'O[P       ,!f   !__+_

E-maU/ír.*.±ti...g@..e+.rt+i:..ÁĽ
Kontaktná osoba:  .,'ĺ.4/~    A4`^L4~  %<

Reg.:  OR OS 8.  Bystrica, oddiel Sa. vložka č.840/S
IČO`  36 644 030
DIČ:  2022102236.  lč  DPH:  SK 2022102236
lBAN.  VUB 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

Term`n     J L   { ,  J ť                       ''. ::e=oín a.rT,Íest=,,:'=+::;a     4„t7,J`é_:.,:=L?;g;::}::.í:3:aĺfte,Zťš"
`     _  -.      \-.   =       ~--

`    ,-L\-.

111.  Tvoľba  cenv

Ooec-ava:e'ov,  Bi.de  fakturované  v súlade  s Cenníkom  výkonov a  služieb  Účinným  od  ...1.3.2017 .....
v  p.atrorT`  zieni.   podra  položky Č.  XII  .  bodu  7   nasledovne.

1    Pre  domácnosti  a  objekty  občianskej  a technickej  vybavenosti  /Úrady,   Školy,   kultúme  a obchodné
zariadenia. a pod./:B#€k,%#:%šep,n§;do4°d3VDy###ž_b_y-r-9SD±

S vykonaním ľozborov kvalfty odpadových vôd
Pri  Čistení  odpadových  vôd  z  domácnosti  a  objektov  občianskej  a  technickej  vybavenosti  je  možné
v prípade   potreby   vykonať   aj   rozbor   odpadových   vôd.   O potrebe   rozhodne   prislušná   prevádzka
kanalizácii závodu,  ktorá bude OV čistiť. V tomto prípade sa náklady rozboru fakturujú objednávateľovi.
V prípade vykonania rozboru sa na základe skutočnej koncentračnej hodnoty CHSK vyhodnotenej vzorky

gfi:%nft#sšean;eJnm:gbYeczeennaeJmťčp#:ĺš#daokvoe=á::jbáoáikj:ráš:#vná,'Pro„odnote8000mg/l
pQzi: hodnota 8000 mg/l CHSK je priemerné zat'aženie odpadovej vody zo žumpy.

2.  K cene za čistenie odpadových  vôd  z domácnosti a  objektov občianskej a technickej vybavenosti  sa
v prípade  objednanej  dopravy  pripočítajú  aj  príslušné  dopravné  náklady  a  pracovný  výkon  fekálneho
vozidla podľa platného cennĺka.
3.  V prípade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočitajú  náklady  aj  na  rozbor  podľa  platného
cenníka.
4.  K fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov.
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Prehlásenie:obJe:dná:Tot#v:?t#co:ž##eeôä:zž2finoe-t#á2%okku?uYáĽnádó:-ô-epredme-

vývozu je  sedimentovaný  zahustený  odDad  (kal),  bude  mu  namiesto  ceny  v Čl.111.  bode  1.  tejto
dohody fakturovaná cena v súlade s Cennĺkom výkonov a služieb v pLatnom znení,  podľa položky
Č.  Xll.,  bodu 9 vo výške 10,500 ®m3 (bez DPH),12,600 ®m3 (S DPH).

LL=,=
za objednávateľa

lv.  Faktuľác__iĽa

Objednávateľ  bol  oboznámený  s platným  cenníkom  dodávateľa  a  súhlasi  s nĺm.  Fakturácia  vykonaných
prác bude realĺzovaná v súlade s touto uzatvorenou dohodou o cene.  Objednávateľ sa zaväzuje uhradit'
zálohu  vo  výške  .....ľ.......  €.  Lehota  splatnosti  vyúčtovacej  faktúry je  17  dni  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 ustanovenia

Ak   nedôjde   kzrealizovaniu    predmetu   dohody   najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   teminu
uvedeného  v Časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  ruši,  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.

Obiednávateľ v súlade so zákonom č.122/20i3 Z. z  o ochrane osobných Údajov a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov podpisom dohody o cene
súmasí  so  spracovaním  jeho  osobných  údaiov  uvedených  v dohode  o cene  za  účelom  evidencie  poskytľ`utia  služby  a  s tým  súvisiacei  fakturácie,
telefonického   kontaktu.   elektronickei   forimy   komunikácie   a koľešpondencie   medzi   stranami   vyplývaiúcimi   z práv   a povinnosti   dotknutei   osoby
a dodávateľa   Obiednávateľ p informovaný. že osobné údaje sú spracovávané v infomačnom systéme dodávatera Ô v nevyhnutnei miere môžu byt  na
základe  pÍsomnej  zmluvy poskytnuté tretim  stíanám  na  pošto\ní.  styk,  piatobný  styk.  na  tlač,  bôlem3 a rozostelan@ fakti:,r`  upoÍ"mcH  a  oznam€rt   na
podporu,  správu  a vývoi  informačného  systému  a spoločnostiam  na  výkoh  externého  audm,  ak  tieto  činnosti  sú  zmlme  zabezpeč""3  trewni
stíaíiami.
Obtednávater udeľup súhlas na dobu neuíčitú a móže ho kedykoľvek odvolat` písomným oznámením doručeným na adresu dodávatera.

lJ ec/ o Z®r..e 4 -t ret.o:®4? dňä..__..1.i...4...k.!_l.].........

JDect`^tLa_oiery-B(ezany

Prjp../;dz3

',4,,',,j-Ĺ_/..
•......-..,,,......... lrŤ`  ....

Záznam z realizácie vývozu
Meno a priezvisko vyvážajúceho pracovníp:,,

{',,

podpis obiednávateľa.    `#+.{.T"í

Dátum: /J 'y  .

a)   Vývoz odpadových vôd zo žumpy     ..ŕ+ť:..rm3

b)     vývozzahusteného  kaluzoseptiku   .................    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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