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Tatra banka, a.s.

ká   prevádzková spoločnost',   a.s.BanskáBystricalčo:36644030     DIČ: 20221o2236    ič DPH: SK2o22io2236kresnéhosúduBanskáBystrica,g#||.|Soao,5áoožokaoážs:oŽ48|4oo/7S235TATRSKBX2624107235/1100

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

Odberatel'

Obec Nedožery-Brezäny
Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
97212  Nedožery-Brezanylčo:00318302lčDPH Družstevná 367/1

97212  Nedožeľy-Brezany

DIČ 2021162737

Účet: SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

Fáktúra                                                                                         \Í Dátum vystavehia                                               Ô'8.11.2017
Dátum splatnosti                                                27.11.2017-,Cisio faktury (VS) :                       | 77230896 Dátum dodania tov./sluz.                               06.11.2017

Zmluva-obj.čĺslo Forma úhrady  prevodný prĺkaz                             Konšt. symbol 308
Dodací list č. Spôsob dopravy :

Fakturujeme Vám  na základe Dohody o cene, zo dňa 06.11.2017 za výkony špeciálnej dopravy,  čistenie kanalizácie

označeniedodávky                                     MnožstvoMJ          JbeedžcDeFa          %DPH            DPH                        besuDmpaH

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 ÚHRADU:  €                                            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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`` i.`.n{'`,\`:\/,'`\;L`4J,q{;O |'ĺÁ:,   SP0I+OČNOSŤ.   a.§.
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Vyhotovil:         Adrianachu   \                    Zcpri048/432753\\.\\Cleme
#sdaza52                                   pečiatka , Pódpis

CALL CENTRUM  0850111\ú!34     '    e-mail: cc®stvDs.sk         fax: 048 /4327 888       www.stvDs.sk
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DOHOD^oCENEč"7i"1!PťS.....„
uzatvorená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi

obiednávatel'om

Názov (meno,  priez\/isko):

Sídlo (adresa):

PSČ,  obec:  ..:/...}.Á

Čp:...,.í..2/.3.'5:i.l.

Dátum narodenia:

V zastúpenĺ:
` ..j  ľ  ,-  .  +:

^'  :=",` 1

ti'č-=,šb--*=i±1=.š_ľ`:±

a
dodávateľom
StredosloverBká vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Pariĺzánska cesta 5

97á3tgá=i:gpž=Li:raoberiová,vedúcazcprbvidza
Adresa pre poštový styk:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost' a.s..
Zákaznícke centrum Priewidza
V.Clementisa 52, 971  55 Prievidza

Použitie špeciálneho vozidla,

Druh vozidla/mechanizmu/:

r}MurtiRS....f.;!S..':f...4.:;.p.c.S!.:./.i::/:/.f.cď

l...J..l   lt_L +3\Ý-

iBAN..!..#!.±.4...?Ĺ±.t...!.b.!Ít..É.tt!..1!.'h.L....äĺ;.S..*!4..:....

Čĺs,ote,.:..*.r.,:Í..`S,..,.`í*..:.ttT,:b..t..................,\.......

E.maii:\tť:„'.`ŕ.`.j+sti..'.J.,.,.Í:..'..`.'..,.i.tĹ:`...=.*r#ä±i.h.}h.€L=........

Kontaktná osoba:

Fče8:.:3%R6&So3óBystricaioddielsa,viožkač.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 2591  8563
Komerčnĺ banka, a.s., BA: SK03 8100 00010701  18610277
Call centrum tel.: 0850111234

1. Predmet dohodv

11. Termín a miesto Dlnenia

Objednávatel' si u dodávatel'a objednáva výkony vozidla/mechanizmu na

Miesto výkonu vozidia:      v^lF`/ýÁ7WG~    .`Dľ /i'/tL,`7   a-*,L±Ý€Y

fYĺrťr_CíGi    Hc/hr)eyj

6 .  ./ i . 't3 ., 7

111. Tvoľba cenv

Objednávateľovi   bude fakturované v súlade s Cennĺkom výkonov a služieb účinným od   ..1.7,2017 ..........
v pLatnom znenĺ:
1.  Dopravné výkony podľa  platného cenníka
-počet  km x sadzba za km podľa typu použitého vozidla

2.  Pracovné výkony podľa pkatného cenníka
-výkon vozidla/mechanĺzmu podľa platného cenníka

3:#:Iádv#ťjá:žT,ki#pág#ľ;yL#:r::Í:hoozdhn#autiťaRj3s(áh#pDH3H)

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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lv. Faktuľácia

Objednávateľ  bol  oboznámený s platným  cennĺkom  dodávateľa  a  súhlasí  s ním.  Dodávateľ sa zaväzuje
poskytnúť vozidlo/mechanizmus v stave spÔsobilom na užĺvanie a na dobu,  ktorá sa dohodne.  Fakturácia

žya§ľľ=3feý#hmpdŤffgzä,#ut#Wzg%:n:#ť.ad€eLsethoouáos;Zäťľäľn;Ľstgvhá*ťfi&ú#S.í8#d#:adfjj:
vystavenia.   Za   omeškanie   s úhradou   vyúčtovacej   faktúry  je  dodávateľ  oprávnený  od   objednávateľa
požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške určenej   prĺslušnými právnymi predpismi.

V. Záveľečné ustanovenia

Ak   nedôjde   kzrealĹzovaniu    predmetu   dohody    najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   temínu
t      uvedeného  v časti  llldohody,  táto  dohoda  ša  rušĺ,  pričom  dodávaťeľ 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.

Objednávateľ v súlade so zákonom č.122/2013 Z.  z.  o ochrane osobných  údajov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov podpisom  dohody o cene
súhlasí  so  spracovaním  jeho  osobných  údajov  uvedených  v dohode  o cene  za  účelom  evidencie  poskytnutia  služby  a  s tým  súvisiacej  fakturácie,
telefonického   kontaktu,   elektronickej   formy   komunikácie   a korešpondencie   medzi   stranami   vyplývajúcimi   z práv   a povinnostĺ   dotknutej   osoby
a dodávateľa. Objednávatel' je informovaný, že osobné údaje sú spracovávané v informačnom systéme dodávatel'a a v nevyhnutnej miere môžu byť na
základe pĺsomnej zmluvy poskytnuté tretĺm  stranám  na  poštový styk,  platobný styk,  na tlač,  balenie a rozosielanie faktúr,  upomienok a oznámení,  na
podporu,  správii  a vývoj  infomačného  systému  a spoločnostiam  na  výkon  externého  auditu,  ak  tieto  činnosti  sú  zmluvne  zabezpečované  tretĺmi
stranami.
Objednávateľ udel'uje súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek odvolat' písomným oznámením doručeným  na adresu dodávatel'a.
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