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Všeobecná úverová banka,  a.s.                  2089540458 / 0200              SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Komerčná  banka,  a.s.                             107 -118610277/8100               SK03 8100 0001070118610277 KOMBSKBA

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

Odberatel'

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

97212  Nedožery-Bľezany

Dlč 2021162737

Účet:  SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

Faktúra Dátum vystavenia                                           07.06.2017
Dátum splatnosti                                              26.06.2017

císio faktúry (VS) :                       177230447 Dátum dodania tov./sluz.                              06.06.2017
Zmluva-obj.číslo Forma úhrady   prevodný prĺkaz                             Konšt. symbol 308
Dodací list č. Spôsob dopravy :

Fakturujeme Vám  na základe Dohody o cene, zo dňa 06.06.2017 za výkony špeciálnej dopravy, čistenie kanalizácie

Označenie dodávky                                      lvlnožstvo 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

!,'T'š.\\`ET,h`{."`.,qjvF,NSELÄVODÁRENS`r€y,,Ä

ľi``ii`Ý.Á±.j..ý: !ĺ\ ii,S `\vJÁ   ft`;POLOČNOSŤ,   a.s.

`         ``     -::--`'--:                                           ..'.'`'........,.'.,.,.,,_,\'\.,./W

\
.?

vyhotovii:        Máriasabolová    W       ŠFe:r:
:Yijsd:a52                                       pečiatka , podpis    ["L4ý

CALLCENTRUM  0850111234          e-mail:cc@.stvDs.sk         fax: 048/4327888       www.stvds.3k
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Stľedoslovenská vodáľenská
pľevádzková spoločnosť, a.s.

DOHODAOCENEč.2017/700....ĺzízť.....
uzatvorená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi

obiednávateľom

Názov (meno,  priezvisko):tl®Á=U
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Použitie špeciálneho vozidla/
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Kontaktná osoba:

Fčeog.j=R#So3oBystrim.oddielsa,viožkač.84o/s
D!Č. 2022102236.  IČ  DPH:  SK 2022102236
BAN:  V'JB 3anka,  a,s..  SK66 0200 0000 0020 8954 0458

Ta...a  =é-Ka   a s    SK771100 0000 0026 2410 7235

ČSCB   ä   s    SK42 7500 0000 0000 25918563
<3LJ-e'Č;r,  3ai*a   a s.`  BA.  SK03 8100 0001070118610277
CaJ!  centrum  tel  `  0850111234

1. Predmet dohodv

::::::az:de'a'm;:h%a"n,zm_u'"ý,_:7í;_`;";_:,,:___________________-
. . . Názov vozidla/mechanizmu/:

11. Teľmin a miesto Dlnenia

Objecinávater si u dodávateľiobjedniva výkony vozidla/mechanizmu~na deň

ľi..+Úý..q_H_NE   B-.yTTjjKri   -iJĹ`  Duť2Miesto výkonu vozidla

Hčr`dčl   l, Č,/',1ó,ť.

ó. é . ZJ,#

111. Tvorba cenv

Objednávateľovi   bude fakturované v súlade s Cennĺkom výkonov a služieb  účinným  od   .`1.3.2017 ........
v platnom znenĺ:
1.  Dopravné výkony podľa  platného cenníka
- počet  km x sadzba za km podľa typu použitého vozidla

2.  Pracovné výkony podľa platného cennĺka
-výkon vozidla/mechanízmu podľa platného cenníka

3:#:lädvťm:;3:Ľe=ii::ziä|ki#:i#vV,eť,y:3Tpvľ::i|:ž:ho:dh#au,ťaRf?s,6b,:eDzPDH3H)

4.  Cena za Čjstenje odpadových vôd
5.  Cena rozboru
6.  Celková cena bez DPH
7.  DPH  podľa platných  predpisov
8.  Cena vrátane DPH
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`
lv. Fakturácia

Objednávateľ  bol  oboznámený  s platným  cennĺkom  dodávatel'a  a  súhlasí  s nim.  Dodávateľ sa zaväzuje
poskytnúť vozidlo/mechanizmus v stave spÔsobilom na užívanje a na dobu,  ktorá sa dohodne.  Fakturácia
vykonaných   prác  bude   realizovan
zaväzuje  uhradit' zálohu  vo výške  . :#.

súlade  s touto   uzatvorenou  dohodou  o  cene.   Objednávateľ  sa
...  €.  Lehota  splatnosti vyúčtovacej faktúry je  17 dní odo dňa jej

vystavenia.   Za   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    kzrealizovaniu    predmetu    dohody    najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   termĺnu
uvedeného  v Časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  ruši,  pričom  dodávateľ  je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrátit'  objednávateľovi   nĺm   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   122/2013 Z   z.  o ochrane osobných  údajov a o zmene a dopineni  niektorých  zákonov podpisom dohody o cene
súhlasí  so  spracovanĺm  ieho  osobných  údajov  uvedených  v dohode  o cene  za  účelom  evidencie  poskytnutia  služby  a  s Úm  súvisiacej  fakturácie.
telefonického   kontaktu,   elektronickei   formy   komunikácie   a  korešpondencie   medzi   stranami   vyplývajúcjmi   z práv   a povinnostĺ   dotknutej   osoby
a dodávateľa   Objednávatel. ie informovaný, že osobné údaje sú spracovávané v informačnom systéme dodávateľa a v nevyhnutnej miere môžu byť na
základe  pisomnej  zmluvy  poskytnuté tíetim  stranám  na  poštový  styk,  piatobný  styk,  na  tlač.  balenie a rozosielanie faktúr,  upomienok a oznámeni,  na
podporu.  správu  a vývoj  informačného  systému  a spoločnostiam  na  výkon  externého  auditu.  ak  tieto  činnosti  sú  zmluvne  zabezpečované  tretím
stranami
Obiednávatel' udel'uje súhlas na dobu  neurčitú a môže rio kedykoľvek odvolat' pÍsomným oznámením doručeným na adresu dodávateľa.
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