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Stredoslovenská  vodárenská  prevádzková spoločnost',  a.s.
Partizánska cesta 5      974 01  Banská  Bystrica            lčo: 36644030     DIČ: 2022io2236    ič DPH: SK2o221o2236
Registrácia  : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  Oddiel:  Sa, vložka číslo: 840/S

SK771100 0000 0026 2410 7235
SK66 0200 0000 0020 8954 0458
SK03 8100 0001070118610277
SK42 7500 0000 0000 2591  8563

2624107235 /  1100
2089540458 / 0200

107 -  118610277 / 8100
25918563 / 7500

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

TATRSKBX
SUBASKBX
KOMBSKBA
CEKOSKBX

Odberatel'
Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
97212  Nedožery-Brezany

IčO:      00318302                  IČ DPH
DIČ 2021162737

Účet:  SK2602000000000018429382

Konečný pľijemca

Obec NedožeľyiBrezany
Družstevná 367/1
97212  Nedožery-Brezany

Faktúra

čísio faktúry (VS) :                       177230151
Zmluva-obj.číslo
Dodacĺ list č.

Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
Dátum dodania tov./sluz.

Foľma úhrady   Prevodný prĺkaz
Spôsob dopravy

06.03.2017
23.03.2017
01.03.2017

Konšt. symbol 308

Fakturujeme Vám na základe Dohody o cene, zo dňa 01.03.2017
odpadovej vod

za výkony špeciálnej dopravy,  odvoz a likvidácia

označeniedodávky                                     MnožstvoMJ          JbeedžcDeBfi          %DPH            DPH                        besuDmpah

Za km jazdy

Za nákladku,výkladku-strojhod.

Tekutý odpad

48,00 km

6,0015

33,00 m3

0,996            20%

8,298            20%

1,743            20%

SPOLU BEZ DPH:
DPH

47,808

49,788

57,519

155,12
31,02

SUMA NA UHRADU:  € 186,14

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné 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 chud
048/4327538

ZC  Prievidza
Clementisa 52 pečiatka , podpis

CALL CENTRUM   08501112
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Stľedoslovenská vodáľenská
prevádzková spoločnost', a.s.

DOHODA 0 CENE č. 2017/700.4#ÍÉ .........
uzatvorená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskoľších predpisov medzi

obiednávateľom

Názov (meno,  priezvisko): Obec Nedožery-Brezany

Sídlo (adresa):  Družstevná 367

PSČ, obec: 97212 Nedožery-Brezany

lčo: 00318302

Dátum narodenia:

V zastúpenĺ: JUDr.Martinom Mokrým,starostom obce

a
dodávateľom
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Paitizánska cesta 5

?7á:tgä:i:i:gpž:#T=raobenová,vedúcazcprévidza
Adresa pre poštový styk:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Zákaznicke centrum Prievidza
V.Clementisa 52, 971  55 Prievidza

DIČ:  2021162737

lč DPH:

lBAN: SK26 0200 0000 00001842 9382

Číslo tel.:  046/5485100

E-mail : starosta@nedozery-brezany. sk

Kontaktná osoba:  JUDr.Martin Mokrý

Fčeg:.:3gä&So3óBystrjca,oddje,Sa,v,ožkač.84o,S
DIČ: 2022102236,  lč DPH: SK 2022102236
!BAD!; 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
Čistenie odpadových vôd z domácností a objektov občianskej a technickej vybavenosti

lJ. T®FmífLa miesto Dlnenia

Termín:  01.03.2017                           Miesto:Administrativno-sociálna budova, ul.Družstevná 367,Nedožery-Brezany
111. Tvoľba cenv

Objednávateľovi  bude fakturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb  účinným od  ...1.3.2017 ...........
v platnom znení,  podľa položky Č. Xll.,  bodu 7.  nasledovne:

1.   Pre  domácnosti  a  objekty  občianskej  a technickej  vybavenosti  /úrady,   školy,   kuľtúme  a obchodné
zariadenia, a pod./:
Bez vykonávania rozborov kvalfty odpadových vôd

E°azkľu#ekasav%nYa=a%\Uedn%gopvpyp9ŠK=.ľ:%3Paaadm°®Ľ##Ha)nieobpdnávateľstužbvnespdopmvca

S vykonaním rozborov kvality odpadových vôd
Pri  čistení  odpadových  vôd  z  domácnosti  a  objektov  občianskej  a  technĺckej  vybavenosti  je  možné
v prípade   potreby   vykonať   aj   rozbor   odpadových   vôd.    O potrebe   rozhodne   prislušná   prevádzka
kanalizácií závodu,  ktorá bude OV Čistm. V tomto prípade sa náklady rozboru fakturujú objednávateľovi.
V prĺpade vykonania rozboru sa na základe skutočnej koncentračnej hodnoty CHSK vyhodnotenej vzorky

äE!%nft#sšean;eťnmá3=obyeczeennaeJ=ťčp:dť;:J#daokvo=+:jbo*:š#vn#rotihodnote8ooomg"
QQzi:  hodnota 8000 mgM CHSK je priememé zat'aženie odpadovej vody zo Žumpy.

2.  K cene za čistenie odpadových  vôd  z domácnostĺ a objektov občianskej a technickej vybavenosti  sa
v prĺpade  objednanej  dopravy  pripočítajú  aj  prĺslušné  dopravné  náklady  a  pracovný  výkon  fekálneho
vozidla podľa platného cenníka.
3.  V prípade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočítajú  náklady  aj  na  rozbor  podľa  platného
cennĺka.
4.  K fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov.

Prehlásenie:
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Prehlásenie:
Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje že::a#feá#:ĺ:EEÍíľťííffä#####,"i,e#ť.m#

dohody fakturovaná cena v súlade s Cenníkom výkonov a služieb v platnom znenĺ, podľa položky
Č. XII., bodu 9 vo výške 10,500 ďm3 (bez DPH),12,600 ®m3 (s DPH).

/LÁJUJ-T:±
za objednávateľa

lv. Faktuľácia

Objednávateľ  bol oboznámený s platným  cennĺkom  dodávateľa  a súhlasí  s ním.  Fakturácia vykonaných
prác bude realĺzovaná v súlade s touto uzatvorenc" dohodou o cene.  Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť
zÁlohu  vo výške  .....?.`.t .....  €.  Lehota  splatnosti  vyúčtovacej  fáktúry je  17  dnĺ odo  dňa jej vystavenĹa.  Za
omeškanĺe   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   termínu
uvedeného  v Časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  ruší,  pričom  dodávateľ 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 pne dodávateľa.

Objednávaleľ v súlade so zákonom č.  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zn"ne a doplnenĺ niektoĺých zákonov podpisom dohody o cene

ääg##T#j#ftmť#yť#;:::::::::#ľš#+:;€::gaLäTäTgo#gáj#ť{Sg{g;;:;azstL#aaľ#ťľľLTg#
a dodávateľá. Obiednávater je infomo\ĺaný, že osobné údaje sú spraoovávané v informačnom systéme dodá\qľ(ena a v nevyhnutfnp miemB môžu lq« m

#,P§#a###X:::;::ľ+#+#:##ťňä::a:%:r:Íe:*#a##báľľ##S3f"#ľ##žäľ#J#
stranami.
Oajednávateľ udeľuje súhlas na dobu neunčjtú a môže ho kedykoľvek odvolat. pĺsomným oznámením doíučeným m adresu dodávateľa.

T^č,10:   36   64ťl  03n    F`Tč.   7.022io2236

dňa:  01.03.2017

ZEZ=E-
za objednávateľa

Dátum: /.   ;  .   -/.ĹJ,y.
Záznam z realizácie vývozu
Menoapriezviskovyvážajúcehopracovnĺka:..íffť:.f.{.Z.<

a)   vývoz odpadových vôd zo žumpy     ..... ??.`.í .... i3 Podpis objednávateľa:..       'ĺt+Žn~~~m~^J

b)    vývoz zahusteného kalu zo septiku...„ ............   m3           podpis objednávateľa.

c)    vývozzahusteného kaluzčov          .................   m3          podpisobjednávateľa.

d)    odberateľ odmietol vývoz a budú mu fakturované
dopravné náklady
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podpisobjednávateľa:..„..........................
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