
Stredoslovenská  vodárenská  prevádzková spoločnost',  a.s.
Partizánska cesta 5       974 01  Ba-nská Bystrica            lčo: 36644030     DIČ: 2o22i02236    ič DPH: SK2o22io2236
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  Oddiel: Sa. vložka Čĺslo: 840/S

2624107235 / 1100               SK771100 0000 0026 2410 7235
2089540458 / 0200              SK66 0200 0000 0020 8954 0458

107 -118610277 / 8100                SK03 8100 0001070118610277
25918563 / 7500              SK42 7500 0000 0000 25918563

Tatra banka,  a.s.
Všeobecná úverová banka,  a.s.
Komerčná banka,  a.s.
Českosl. obchodná banka, a.s.

TATRSKBX
SUBASKBX
KOMBSKBA
CEKOSKBX

Odberateľ
Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
97212  Nedožery-Brezany

lčo:     00318302                 lč DPH
Dlč 2021162737

Účet: SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

Obec NedožeryiBrezany
Dľužstevná 367/1
97212  Nedožery-Brezany

Faktúra

čísio faktúľy (VS) :                        177230368

Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
Dátum dodania tov./sluz.

Forma úhrady  Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

16.05.2017
02.06.2017
12.05.2017

Konšt. symbol 308

Fakturujeme Vám  na základe Dohody o cene, zo dňa  12.05.2017 za výkony špeciálnej dopravy, čistenie kanalizácie

označeniedodávky                                      MnožstvoMJ          JbeedžcDeBfi          %DPH            DPH                        besuDmpah

Za km jazdy

Za strojhodiny/motohodiny

16,00 km                     2,324            20%                    7,44

0,50 hod                 95,600            20°/o                    9,56

SPOLU BEZ DPH:
DPH

37,184

47,800

84,98
17,00

SUMA NA UHRADU:  € 101,98

Rekapitulácia DPH za zdanitel'né plnenie:
Sadzba[%]  Cena bez DPH                           DPH                 Spolu s DPH

20                            84,98                            17,00                                  101,98

Spolu                               84,98                          17,00                               101,98

ľ,rRF"j",®vENSKtŔv®ĽDÁRENSKÁ
rť'áiuvÁhjzÄ.IOWÁ  bqpúfiiLOčNOSŤ,  a.S.

zákazní'cke  ct-:ntrum

971    55   ~hJ`Fle
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Vyhotovil: Adriana Chudá
048/432753

ZC  Prievidza
Clementisa 52
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Stvps Stredoslovenská vodáľenská
pľevádzková spoločnost', a.s.

DOHODA 0 CENE č.  2017/700 ....Ý.ť.*É........
uzatvoľená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi

obiednávateľom

Názov (meno,  priezvisko):  . .4ť#a/. .44<

Sídlo (adresa):

PS;b,cfbec;...1J.L..1L....W.

lto....0.vĺ.j.!.J..3.'.

Dátum narodenia:

V zastúpenĺ:  . ť*.t/tA/-4~  'rfw
dodávateľom
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5

37z4a8tíú3ä;ni?i:gpž:i#raobertová,vedúcazcpréridza
Adresa pre poštový styk:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost' a.s..
Zákaznícke centrum  Prievidza
V.Clementisa 52, 971  55 Prievidza

=:uuhž!vt:ez,:ľae/:::nheahn:z:°u;Íe`a_jŕ,q/
Druh  práce:

lč  DPH:

ľBAiN.   .! .Á. .1.{ . .1 AO.0. .1.0

ďťsriotif!^.....oh.ó..m.J.

E-mail: ..4*4Ý
Kontaktná osoba:  ..

00    0000

Pčeg:.:3%R#SogóBystricanddielsa,vložkač.84o/S
DIČ: 2022102236,  lč DPH: SK 2022102236
±BADL 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
Komerční banka. a.s.,  BA: SK03 8100 00010701  18610277
Call centrum tel.: 0850111234

1. Predmet dohodv

Názov vozidla/mechanizmu/:
-; -.------ 7icfĺ7I€dčf   fl€//mcyJ

.

óAb       Á~uU'.     njL`    ©

11. Termin a miesto Dlnenia

Objednávateľ si u dodávateľa objednáva výkony vozidla/mechanizmu na
^V,

Miestovýkonuvozidla:....44.:....S.

1  2  -05-  2017

111. Tvorba cenv

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

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

3-:á,:äd#íeé:én:žäk?:8?,###nyekvľäz;gžahodnut,aúRSo(bezDPH)

-objem v m3 x cena za  1 m3 odpadovej vody podľa rozhodnutia ÚRSO (bez DPH)
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  cenníkom  dodávateľa  a  súhlasí  s ním.  Dodávateľ sa zaväzuje
poskytnúť vozidlo/mechanizmus v stave spôsobilom na užĺvanie a na dobu,  ktorá sa dohodne.  Fakturácia
vykonaných   prác  bude  realizovaná  v súlade  s touto  uzatvorenou  dohodou  o  cene.   Objednávateľ  sa
zaväzuje  uhradiť zálohu  vo výške  ...., r ......  €.  Lehota  splatnosti vyúčtovacej faktúry je.17 dnĺ  odo  dňa jej
vystavenia.   Za   omeškanie   s úhradou   vyúčtovacej   faktúry  je  dodávateľ  oprávnený   od   objednävateľa
požadovať 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  ruši,  pričom  dodávateĺ  je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrátiť  objednávateľovi  ním  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.122ml 3 Z.  z.  o ochrane osobných  údajov a o znner® a doplneni niektorých záko" podpisom dohody o cene
súhlasĺ  so  spraco\/aním  ieho  osobných  údajov  uvedených  v dohode  o cene  za  účelom  evidencie  poskymutia  služby  a  s tým  súvisiacej  fákturácie,
tek}fonického   kontaktu,   elektrom*ej   fomy   komunikácie   a korešpondencie   medzi   stranaml   vyplývajúcimi   z práv   a povimosti   dotknutej   osoby
a dodávateľa.  Objednávateľ je informovaný, že osobné údaie sú spracovávané v informačnom systéme dodávatefti a v nevyhnutnei mĺem môžu bw na
záktade pisomnej  zmluvy poskytnuté tíetim sti.anám  na poštový styk.  ptatobný styk,  na tft,  baleme a rozosĺela" fakúr,  upomĺenok a oznámeni.  na
podpo".  správu  a vývoi  informačného  systérnu  a spoločnostiam  na  výkon  extemého  auditu,  ak  tieto  činnosti  sú  zmluvne  zabezpečované  tretími
smna".
Objednávateľ udeľuje súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek odvolať pÍsomným oznámením doručeným na adresu dodávateľa.

'-JJ -h4JAAst

í```TT?FV`í?,SF.í?iiŤ/rENSKÁVODÁRENS

.i.-,Á,|E ,'rÁĹ Zi{OVÁ  spoLOČNoSŤ
zák,iznícke.  centrum

Gz~áidffläÝaffia
•čĹ-?ľ   ?,i€   ^fi.:ľí   t`3C}    DIČ:   2022102236

/
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`,!jec   NCUUĹsľy.Bĺezany

Obecnýúrad       ®
Nedožeíy-Brezany

__    Äzľ2tipJ#2        -
za objednávateľa
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