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c~'                   Všeobecná úverová banka, a.s.Komerčnábanka,a.s.

ká   Prevádzková spoiočnost',   a.s.                                            d l'.    UJ.    ĹUWBanskáBystricalčo:3664403oDič:2022io2236ičDPH:SK2o22io2236kresnéhosúduBanskáBystrica,g#e',,|So%5áoožok%ážséo248|4oo/7S235TATRSKBX2624107235/11002089540458/0200SK6602000000002089540458SUBASKBX107-118610277/8100SK0381000001070118610277KOMBSKBA

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

Odberateľ

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

97212  Nedožeľy-Brezany

Dlč 2021162737

Účet:  SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

Faktúra Dátum vystavenia                                          26.05.2017
Dátum splatnosti                                               12.06.2017

Císio faktúry (VS) :                        177230415 Dátum dodania tov./sluz.                              25.05.2017
Zmluva-obj.číslo Foma úhrady   prevodný príkaz                            Konšt. symbol 308
• Dodací list č. Spôsob dopravy :
Fakturujeme Vám  na základe Dohody o cene, zo dňa 25.05.2017 za výkony špeciálnej dopravy, čistenie odpadovej vody

Označeniedodávky                                      MnožstvoMJ          JbeedzcDeBfi          °/°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

SUMA NA UHRADU:  € 186,14

Rekapitulácia DPH za zdanitel'né plnenie:
Sadzba[%]  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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•+\
Vyhotovil:         Adriana chudá                   Zc pri048/4327538Cleme

#sdaza52                                   pečiatka , podpis

CALLCENTRUM  0850111q34        \e-mail:cc@_stvDs.sk        fax: 048 / 4327 888      ww.stvDs.sk
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Stľedoslovenská vodáľenská
pľevädzková spoločnosť, a.s.

DOHODA 0 CENE č. 2017/700..ť.Y.?.ť..„ .... „

uzatvorenávzmyslezákonač.18/1996Z.z.ocenáchvznenineskoršichpredpiswmedzig-
=í=::=={======::=lzvisko)    rŕ: ď   Lrú:ŕ ť "W,7:|Čr
Sídlo (adresa)..

PSČ,  obec:  ....`?.74

Dátum narodenia:L,-LII ,,,.. _-_ _ _

v zastúpeni    ŕ,:ť~=Ĺ ť<:ĺJ`;ž~.jwLJWJ
a

g:f:Ĺ=::::3k:,,c€a,e„kapwaazkovaspo]očmstas
=a-.za-s{a :Ésta 5
;-4  :.  =.3-s.[3 3?sTca
•  =S=.=€-     -.; Ze-.a Ccť*c`'a  .e€úa ZC Previdza
ic-# C,-5 *Š.-:.,, ST,1
STa:i=H: .ersLa  .Cffi-ersiĹ2 C+revaczĹCva SLD: Jďr€St a S
la`az- }e cFt-d =-ďdza
\.i' C€rreltisa S2  9-155 Plev,cza

J;j„

lBAN:   ..1ŕ`

Čislo tel.:

E-mail:

Joec   Neouzery-Bĺezany
.uÍ.ad.-.©

Nedožery-Brezany
72 . : 2 .o k.r. . P+jevidz a.

•' „' JL

Kontaktnáosoba:..;+ť++'....:Á,.,ť€?
4+HJIJ~

Reg    OR OS 8   Bystnca  oddiel Sa, vložka č.840/S
IČO: 36 644 030
DIČ   2022102236   lč DPH   SK2022102236
m VUB banka  a s   SK66 0200 0" 0020 8954 0458•a..ra oa..ti  a s    SK7-11 CX) CX" 0026 2410 7235

ČSOB  a  s   SK42 75J* CX" 0000 2591  8563
kcrTterái   Dar"   a s    BA  SK03 8ick) Cm`  070118610277
Can centrum tel.   0850111234

Čistenieodpadovychvôdzdomácnostia:.b=±a8=Í:#technickeľybavenosti--`   iLi=é±±±±±[ÉE!gs±gi±!E±EÉa_ _

Termin    : '~  '   { "                     M`est°    W'"4    A"LT;r      "e:e:o:b:ee:r;::uľr:a:d::;äď
lll.  IB[Qa[É§E}Ĺ                                                     q72  i 2  í`kr.  Prie.L,ĺidzf

Objstnavateĺovi bude fakturované v súlade s cennikom výkonov a služieb účinným od   ".2017          .
v  ptatnom znení   podla položky Č. Xll..  bodu 7   nasledovne:

1     P'e  domacnosti  a  objekq  občianskei  a technickei  vybavenosti  /úrady,   škoM   kultúrne  a obchodné
zgazfk:É,É##€:ueodnv=š"€ao\:#y##:tôbcdehzvDôgHa\n,eobednávateľs,užbresdoravca

SvykonanimrozborovkvaHtyodpadovýchvôd
Pri  čisteni  odpadových  vôd  z  domácností  a  obiektov  občianskei  a  technickej  vybavenosti  je  možné
v pripade   potreby   vykonať   aj   rozbor   odpadových   vôd    O potrebe   rozhod"   prislušná   prevádzka
kanalizáciízávodu,ktorábudeOVčistiť.Vtomtopripadesanákladyrozmfakturunobjednávateľovi.
VprípadevykonaniarozborusanazákladeskutočneikoncentračneihodnotyCHSKvyhodnoteneivzorky

äri,scK:nka,#SšeanLerénmá3sdoobvíeczeenna:Jzádčp,3:::#md,daokvoe:á::,b#aráärvoečJevn;ad;,Prot,hodnotesooomď
QQzihodnota8000mg/lCHSKiepriemernézaťaženieodpadoveivodyzoŽumpy

2KcenezaČistenieodpadovýchvôdzdomácnostíaobiektovobčianskeiatechnickeivybavenostisa
vpripadeobiednanejdopravypripočítaiúaiprĺslušnédopravnénákwapracov"výkonfekálneho

3   V prĺpade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočita"  náklady  aj  na  rozbor  podl'a  platného
vozidla podľa platného cenníka.

cennika.
4.  K fakturovanei cene sa pripočita DPH podl'a platných predpisov.

FO-73 rev.19
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Prehlásenie: R-
obJ:ná:?ot#ľT:är|ä,Et:žš#g3:ľ::yeeôáseazžffnoe-t#i:okkuovYS|nóád-Ôdflepredmetom

vývozu  je  sedimentovaný  zahustený  odoad  (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.  XII.,  bodu 9 vo výške 10,500 ®m3 (bez DPH),12,600 ®m3 (s DPH).

_____           'L,,Lšn ----
za objednávateľa

IV. Fakturácia

Objednávateľ  bol  oboznámený  s platným  cennikom  dodávateľa  a  súhlasĺ  s nĺm.  Fakturácia vykonaných
prác bude  realizovaná v súlade  s touto  uzatvorenou  dohodou o cene.  Objednávateľ sa zaväzuje  uhradiť
zálohu  vo  výške  .... # ......  €.  Lehota  splatnosti  vyúčtovacej  faktúry je  17  dnĺ  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    kzrealĺzovaniu    predmetu    dohody   najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   temĺnu
uvedeného  v Časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  ruší,  pričom  dodávateľ je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrátw  objednávateľovi   nĺm  uhradenú  zálohovú   platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určením jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

Objednavateľ v súlade so zákonom č.122/20i 3 Z.  z.  o ochrane  osobných  údajov a o zmene a doplnenĺ  niektorých zákonov  podpisom dohody o cene
súhlasí  so  spracovaním  pho  osol:)ných  údajov  uvedených  v dohode  o cene  za  Účelom  evjdencie  poskymutia  služby  a  s tým  súvisiacej  faktiirácie.
telefomckého   kontaktu,   elektronickej   fomy   komunikácie   a korešpondencie   medzi   stranami   vyplývajúcimi   z práv   a povinností   dotknutej   osoby
a dodávateľa.  Objednávateľ je informovaný,  že osobné údaie sÚ spracovávané v informačnom systéme dodávateľa a v nevyhnutnej miere môžu byť na
základe  písomnej  zmluvy  poskytnuté tretím  stranám  na  poštový  styk,  platobný styk,  na tlač,  balenie  a ÍozosieLame fiaktúr.  upomenok  a oznámeni-   na
podpou  spíávu  a vývoi  infomačného  systému  a spoločnostiam  na  výkon  extemého  auditu,  ak  tieto  Činnosti  sÚ  zmluvne  zabezpečované  ti.eti'mi
stranami.
Objednávateľ udeľuje súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu dodávateľa.

ÁČc/o2ctcf /[  -ĺľ(24ĺc<® c/J

ÚDec   i`ieuuí

q7?   1?  nkr    Prie\tidza

Dátum:
'.  f .  /u /y Záznam z realizácie vývozu

Meno a priezvisko vyvážajúceho pracovn ĺ*?L:
/.`

a)    vývoz odpadových vôd zožumpy 5.3-,, podpisobjednávátera:......:€..4..;..=.T.|.T*'....

b)     vývozzahusteného  kalu  zoseptiku    .................    m3              podpisobjednávateľa:„ ............................

c)     vývozzahusteného  kalu  zčov                                  ..   m3            podpisobjednávateľa: .............................

d)    odberateľ odmietol vývoz a budú mu fakturované
dopravné náklady

FO-73 rev.19 Stvps,a&

podpis objednávateľa: ....
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