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

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

Odberateľ

Obec Nedožery-Brez`any
Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
97212  Nedožery-Brezanylč0:00318302lčDPH Družstevná 367/1

97212  NedožeryiBrezany

DIČ 2021162737

Účet:  SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

Faktúra Dátum vystavenia                                           27.02.2017
Dátum splatnosti                                               16.03.2017

Císio faktúry (VS) :                        177230140 Dátum dodania tov./sluz.                              24.02.2017
Zmluva-obj.číslo Forma úhľady   prevodný príkaz                             Konšt. symbol 308
Dodací list č. Spôsob dopravy :

Fakturui.eme Vám  na základe Dohody o cene, zo dňa 24.02.2017 za výkony špeciálnej dopravy, čistenie kanalizácie

Označenie dodávky                                      Množstvo 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 ÚHFUDU:  € 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
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Stľedoslovenská vodáľenská
pľevádzkwá spoločnost', a.s.

DOHODAoCENEč.2oi7/7oo..4ff.#.........
uzatvoľená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších pľedpisov medzi

obiednávateľom

Názov (meno, priezvisko): Obec Nedožery-Brezany

Sídb (adresa): Družstevná 367

PSČ, obec: 97212 Nedožery-Brezany

lčo: 00318302

Dátum narodenia:

V zastúpení: JUDr. Mariinom Mokrým, starostom obce

a
do_dávateľp_tE
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Pariizánska "ta 5

37áoá]#iĺg?ž#raoberio,'á'vedúcazcprievidza
Adresa pre poštový styk:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s..
Zákaznícke centrum Prievidza
V. Clementisa 52, 971  55 Prievidza

DIČ: 2021162737

IČ DPH:

lBAN: SK 26 0200 0000 00001842 9382

Čĺslo tel. : 046/5485100

E-mail: starosta@nedozery-brezany.sk

Kontaktná osoba: JUDr. Martin Mokrý

R%:.:3%R#So3óBystricaioddielsa,viožkač.84o/s
DIČ: 2022102236. lč DPH: SK 2022102236
!BAD!i VÚB banka, a.s.: SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Tatľa banka, a.s.: SK771100 0000 0026 2410 7235
ČSOB, a. s.: SK42 7500 0000 0000 2591  8563
l(omerčnĺ baiir`a, a.s., BA: SK03 8100 0001  0701  1861  0277
Call centrum tel.: 0850111234

1. Pľedmet dohodv
Použitie Špeciálneho vozidla

U
Druhvozĺdwmechanizmu/:....€i€q-.al...............Názowozidla/mechanizmu/:

Druh práce: čistenie kanalizácie - obecné náj.omné byty

11. EHmín a mjesto Dlng±
Objednávateľ si u dodávateľa objednáva výkony vozidla/mechanizmu na deň: 24.02.2017

Miesto výkonu vozidb:  ul.  Družby, 97212 Nedožery-Brezany

111. Tvoľba cenv

Objednávateľovi   bude fakturované v súlade s Cennĺkom výkonov a služieb účinným od ...... 1.1.2017 .......
v pľatnom znení:
1.  Dopravné výkony podľa pLatného cenníka
- počet  km x sadzba za km podľa typu použĺtého vozĺdla

2.  Pracovné výkony podľa platného cennĺka
- výkon vozidLa/mechankmu podľa pkatného cenníka

3.  Náklady spQjené s výkonom Špeciálneho vozidla:

:#Tvvmm33xxťľťa;í#äáp####r=z#oťdťfutiťaRGfst3etzĹ3pDH3H,
4. Cena za čistenie odpadových vôd
5. Cena rozboru
6. Celková cena bez DPH
7. DPH podľa platných predpisov
8. Cena wátane DPH
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lv. Faktuľácia

Objednávateľ bol oboznámený s platným cenníkom  dodávateľa a súhlasĺ s ním.  Dodávateľ sa zaväzuje
poskytnúť vozidlo/mechanizmus v stave spôsobilom na užívanie a na dobu, ktorá sa dohodne. Fakturácia

žäktTeý3#rad#zábi#3ťťaJgkvear.:..#.'ťá.:ť#äá#°á=itir#;##ti°kmq+3+nj%.i9#ääTOYFdbáľajä
vystavenĺa.  Za  omeškanie  s úhradou  vyúčtovacej  faktúry  je  dodávateľ  oprávnený  od  objednávateľa
požadovať zaplatenĺe úrokov z omeškania vo výške určenej   príslušnými právnymi predpismi.

V. Záverečné ustanovenia

Ak   neclôjde   kzrealizovaniu   predmetu   dohody   najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   termĺnu
uvedeného  v časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  rušĺ,  pričom  dodávateľ je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrátiť  objednávateľovi  ním  uhradenú  zárohovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určením jedno vyhotovenĺe pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

Objednávateľ v súlade so zákonom Č.122/2013 Z. z. o a€hrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoľých zákcmov podpisom dohody o a}ne
súhlasí so spĺacovanĺm jeho osobných  údajov  wedených  v dohode c. cene za  účelom  evidencie  poskytnutia služby a  s Úm  3úvisLacej fákturácie.
telefonického   kontaktu,   elektľonickej   foľmy   komunikácie   a koľešpondencie   medzi   stranami   vyplývajúcimi   z práv   a povinností  dotknutej   osoby
a dodávatera. Objednávateľ je jníomovaný, že osobné údaje sú spĺacovávané v infomačnom systéme dodávateľa a v nevyhnutnej miere môžu byť na
základe pÍsomnej zmlu`/y posky(nuté tľetím stranám na poštový styk,  platobný styk,  na tlač,  baleľiie a rozosiebnie faktúr, upomienok a oznámenĺ, na
podporii,  správu  a vývoj  infomačného  systému  a spoločnostiam  na  výkon  extemého  aiidltii,  ak  tieto  činnosti  sú  zmluvne  zabezpečované  tretími
stranami.
Objednávateľ uderuje súhlas na dobu neuri%ú a móže ho kedykorvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu dodávateľa.
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zákaznícke  t;entrum

97155  Prievidza
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