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Stredoslovenská  vodárenská  prevádzková spoločnost',  a.s.
Partizánska cesta 5       974 01  Banská Bystrica            lčo: 3664403o     DIČ: 2o22i02236    ič DPH: SK2o22io2236
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

Tatra 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                  lč DPH
Dlč 2021162737

Účet:  SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

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

Faktúra

Číslo faktúry (VS) :

Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

177230165

Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
Dátum dodania tov./sluz.

Forma úhrady  Prevodný prĺkaz
Spôsob dopľavy :

09.03.2017
27.03.2017
07.03.2017
Konšt. symbol 308

Fakturujeme Vám  na základe Dohody o cene, zo dňa 06.03.2017 zavýkony špeciálnej dopravy, čistenie odpadovej vody

označeniedodávky                                      MnožstvoMJ          JbeedžcDeBfi          %DPH            DPH                        be3UDmpah

Za km jazdy

Za nákladku,výkladku-strojhod.

Tekutý odpad

Za km jazdy

Za nákladku,výkladku-strojhod.

Tekutý odpad

33'00 km

6,0015

22,00 m3

50,00 km

8,0015

22,00 m3

0,996            20%

8,298            20%

1,743            20%

0,996            20%

8,298            20%

1,743            20%

SPOLU BEZ DPH:
DPH

6,57

9,96

7,67

9,96

13,28

7,67

32,868

49,788

38,346

49,800

66,384

38,346

275,53
55,11

SUMA NA UHRADU:  € 330'64

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:
Sadzba[%]  Cena bez DPH                          DPH                 Spolu s DPH

20                        275,53                          55,11                                 330,64

Spolu                            275,53                          55,11                               330,64
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Vyhotovil:         Adriana chu
048/4327538

u\

ZC Prievidza
Clementisa 52

pečiatka , Podpis

CALL CENTRUM   0850111 email: Cc®stvDS.Sk         faD(: 048 / 4327 888       wWW.StvDsrsk
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Stredoslovenská vodáľenská
prevádzková spoločnost', a.s.

DOHODA o cENE č. 2oi7ĺ7oo...2.é.é.€.....
uzaworená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi

obiednávateľom

Názov (meno, priezvisko):Obec Nedožery-Brezany

Sĺdlo (adresa):  Družstevná 367

PSČ, obec: 97212 Nedožery-Brezany

IČO:  00318302

Dátum narodenia:

V zastúpení:JUDr.Martinom Mokrým,starostom obce

a
dodávateľom
Stredoslovenská vodáíenská prevádzková spoločnost', a.s.
Pamzánska agsta 5

37á:tlúg:ani#gpžä#=obenová,vedúcazcpr€vidza
Adresa pre poštový styk:
StredosloverBká vodárenska prevádzková spoločnosť a.s.
Zákaznicke centrum Prievidza
V.Clementisa 52, 971  55 Prievidza

DIČ: 2021162737

IČ  DPH:

IBAN: SK26 0200 0000 00001842 9382

Čĺslo tel.: 046/5485100

E-mail:starosta@nedozery-brezany.sk

Kontaktná osoba: JUDr.  Martin Mokrý

Pčeg:.:3%R#|So5óBystricaridielsa,viožkač.84o/s
DIČ: 2022102236, lč DPH: SK 2022102236
JBAAĽ 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 2591  8563
Komerční banka, a.s., BA: SK03 8100 0001  0701  1861  0277
Call centrum tel.: 0850111234

1. Ppedmet dohodv
Čistenie odpadových vôd z domácností a objektov"anskej a technickej vybavenosti

11. Termín a miesto Dlnenja

Temĺn:..6:.t? .... T..Ž..ô .-..a?.?ž.                            Miesto:  ul. Družstevná,  32 byt.jednotiek

111. Tvorba cenv

Objednávateľovi bude fakturované v súlade s Cennĺkom výkonov a služieb účinným od  ...1.3.2017 ...........
v pkitnom znení,  podľa položky č. Xll.,  bodu 7.  nasledovne:

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

E#Hnuá"TftkaĽ%nYa=a#bdnz#oPvpyp9šK=,ľi%3P®aq###Ha,:ieobpdnávateľstužbyrespdopravca.

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

ärí!%nftz#sšean;em,nm±o#eázá=,i3qčp###daokvoezn#3+äk#v#vnáo,pmtihodnote80oomg"
pÍ2zL: hodnota 8000 mg^ CHSK je priemerné zat'aženĺe odpadovej vody zo žumpy.

2.  K cene za čistenie odpadových  vôd  z domácností a objektov občianskej a technickej vybavenosti sa
v prĺpade  objednanej  dopravy  pripočĺtajú  aj  príslušné  dopravné  náklady  a  pracovný  výkon  fekálneho
vozidla podľa platného cenníka.
3.  V prípade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočítajú  náklady  aj  na  razbor  podľa  pk]tného
cenníka.
4.  K fakturovanej cene sa pripočĺta DPH podľa platných predpisov.
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Prehlásené:obJe:dná:ťotäľäľnoáĽä,Eo:ž:#E§:ľu:veéí:zE-oeJwi:zd#n#p#d#ÔdjepmTe-

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

za objednávateľa

lv. Faktuľácia

Objednávateľ  bol  oboznámený s platným  cenníkom  dodávateľa  a  súhlasí s ním.  Fakturácia vykonaných
prác bude realizovaná v súlade s touto uzatvorenou dohodou o cene.  Objednávateľ sa zaväzuje uhradď
zálohu  vo  výške  ..,0 ..,....  €.  Lehota  splatnosti  vyúčtovacej  faktúry je  17  dní  odo  dňa jej  vystavenia.  Za
omeškanie   s úhradou   vyúčtovacej   faktúry   je   dodávateľ   oprávnený   od   objednávateľa   požadovať
zaplatené úrokov z omeškania vo výške určenej prĺslušnými právnymi predpismi.

V. Záveľečné ustanovenia

Ak   nedôjde   kzrealizovaniu   predmetu   dohody   najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   temĺnu
uvedeného  v Časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  rušĺ,  pričom  dodávateľ je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrá«  objednávateľovi  ním  uhradenú  zálohovú  pLatbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určenĺm jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

Objednávateľ v súlade so zákonom Č.  122/20i 3 Z.  z. o ochrane osobných Údajov a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov poclpisom dohody o cene

äääĺ#r'::S::::aa::T#ä:%:::3::;ľ::3::gci#ť:t::::#:äš:rš€3#g%=€::%Zameťdať#aí:::::ľ#:r::i#:#:ľ#:#:::#:azstL#aaiľ#o#sti:::ľ'=:3#iJ#:áa:#
a dodávateľa. Opjeclnávateľ je informovaný, že osobné Údaje sú spracovávané v infórmačnom systéme dodávateľa a v nevyhnutnej mieĺe môžu b)ď na
ziklade písomnej zmluvy poskymuté tretím stranám  na poštový styk,  platobný styk,  na tiač.  balenie a rozosielanie faktúr,  upomienok a oznámení,  na
poclporu,  správu  a vývoj  informačného  systému  a spoločnostiam  na  výkon  externého  auditu,  ak  tieto  činnosti  sú  zmluvne  zabezpečované  tretímis-mi.
Obieclnávateľ udeľuje súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek odvolať pisomným oznárnenĺm doručeným na adresu dodávateľa.

Ľ

v . . . Nedožeroch - Brezanoch
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Zatdffl&affii.um
{;ý'',7i    55   Prievidža
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C.3 .7Á3 'y
•Uec  NeaoĹeíy.tirezany

Obecnýúrad      ©
Nodožeíy-Bĺe3any

97Za8ÉgEj"za
za objednávateľa

Záznam z realizácie vývozu
Menoapriezviskovyvážajúcehopracovníka:....4ľE7*.?.ť./..4ŕ#ť7-u7-Dátum: 6.3. -Y. 3. Zôrí

a)   vývozodpadovýchvôdzožumpy     ..   /ý   ....   m3         podpisobjednávateľa     .14ti+..

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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podpjs  objednávateľa: ..............................
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