
Tatra banka,  a.s.                                                                                                     SK771100 0000 0026 2410 7235             TATRSKBX
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-Brezany
Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
97212  Nedožery-Brezanylčo:00318302IČDPH Družstevná 367/1

97212  Nedožery-Brezany

DIČ 2021162737

Účet:  SK2602000000000018429382

Konečný prijemca
`/Faktúra

Dátum vystavenia                                            08.11.2017
Dátum  splatnosti                                                27.11.2017

čísio faktúry (VS) :                       177230898 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 odpadovej vody

Označenie dodávky                                      Množstvo MJ          Jed.cena          % DPH            DPH Suma
bez DPH                                                                        bez DPH

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°/o                  11,50 57,519

SPOLU BEZ DPH: 155,12
DPH 31,02

SUMA NA ÚHRADU:  € 186,14

Rekapitulácia DPH za zdanitel'né plnenie:
Sadzba[%]  Cena bez DPH                          DPH                 Spolu s DPH

`\`qft_l'a®S.®

20                          155,12                            31,02                                   186,14

Spolu                             155,12                          31,02                                186,14

-S`TRĽ-D(,"ĺ,,ri,`|ĺ,,,`.i7,t-t\ÝoDtj„PRE\`ĺĺjJffoh''L`LOČ"H,/,,,wti,vyhotovil:oA4dsr,i:ä27?!äd'3?:r::Yi'sdaza52Pečiatka,Podpis,,/

CALL CENTRUM  08501112b4    '\,,    eimail: cc@stvDs.sk        fax: 048/4327 888      ww.stvDs.sk
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Stľedoslovenská vodáľenská
pľevádzková spoločnost', a.s.

DOHODA 0 CENE č. 2017/7]® ''Oí4
uzatvoľená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi

obiednávateľom

Názov(meno,prĺezvisko):..ľz#.

Sídlo (adresa ©AMÁitiÁ   §§r

PS/b,ďye!R;.1!Á..1k.

/bĺ).....m.ú.1.f_.J.!.,

Dátum narodenia:

V zastúpení:  ..

a

hÁ--~ rf-
dodávaterom
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5

37á#]#Í:i:gpž#Loberiová,vedúcazcprévidza
Adresa pre poštový styk:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Zákaznícke centrum Prievidza
V.Clementisa 52, 971  55 Prievidza

AOL110L7  J7

lč DPH:

lBAN:  .€!

Čĺslo tel.:

E-majl:

0Á'0     0'do     0000

DP(/  flf J 101

Kontaktná osoba: . .

1.'.ä.L..g.4.ď..L....

Pčeg:.:3%R#So:óBystrica,oddielsa,vložkač.84o/s
DIČ: 2022102236,  lč DPH: SK 2022102236
JBADL 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 domácnostĺ a objektov občianskej a technickej vybavenosti

Termĺn '.11.   A'  /,

11. Termín a miesto Dlnenia

westo..`.O..ó..ý..

111.  Tvoľba cenv

ubec  Neaožery-Bľezany
.......... Obecný.úíad      ©

Nedožery-Bľezany
97212  ol(r.   Prievidza

Objednávateľovi  bude fakturované v súLade s Cenníkom výkonov a služieb účinným od  ...1.7.2017 .,....... „
v platnom znení,  podľa položky č. XII.,  bodu 7.  nasledovne:

1.   Pre  domácnosti  a  objekty  občianskej  a technickej  vybavenosti  /úrady,   školy,   kukúme  a obchodné
zariadenia, a pod./:
Bez vykonávania ľozborov kvality odpado`ĺých vôd

E%uá"Tftkať:%nyaszaza%tuednz#€oPv#ye®\ľ5%#°®Ľ##pHa):IeobpdnávatersJužbvrespdopmvca.

S vykonaním ľozborov kvality odpado\/ých vôd
Pri  čistení  odpadových  vôd  z  domácností  a  objektov  občianskej  a  technickej  vybavenosti  je  možné
v prípade   potreby   vykonať   aj   rozbor   odpadových   vôd.    O potrebe   rozhodne   prĺslušná   prevádzka
kanalizáciĺ závodu, ktorá bude OV čistiť. V tomto prípade sa náklady rozboru fakturujú objednávateľovi.
V prĺpade vykonania rozboru sa na základe skutočnej koncentračnej hodnoty CHSK vyhodnotenej vzorky

äíĺs%nftz#a;#änĹeJnmígbY=eennaeJi3qčp=ť:i?j#daokvo=##J;##vná;o,protihodnote8000mgfl
QÍ2zní:  hodnota 8000 mgM CHSK je priememé zaťaženie odpadovej vody zo žumpy.

2.  K cene za čistenĺe odpadových  vôd z domácností  a  objektov občianskej a technickej vybavenosti  sa
v prípade  objednanej  dopravy  pripočĺtajú  aj  prĺslušné  dopravné  náklady  a  pracovný  výkon  fekálneho
vozidla podľa platného cenníka.
3.  Vprĺpade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočítajú  náklady  aj  na  rozbor  podľa  pľatného
cinníka.
4.  K fakturovanej cene sa pripočĺta DPH podľa platných predpisov.
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Prehlásenie:obJe:dná:fots3ÍeiľToÍ|ä,;zi:co:žij#í#ÍíäíÉôd,a,epredmetom
vývozu je  se_dimentovaný  zahustený  o_dj2ad  (kal),  bude  mu  namiesto  ceny  v Čl.111.  bode  1.  tejto
dohody fakturovaná cena v súlade s Cenníkom výkonov a služieb v platnom znenĺ, podľa položky
č. Xll.,  bodu 9 vo výške 10,500 ®m3 (bez DPH),12,600 ®m3 (s DPH).

__qÁÍAL    __
za objednávateľa

lv. Faktuľácia

Objednávateľ  bol  oboznámený  s platným  cenníkom  dodávateľa  a  súhlasí  s ním.  Fakturácia  vykonaných
prác bude realĹzovaná v súlade s touto uzatvorenou dohodou o cene.  Objednávater sa zaväzuje uhradff
zálohu  vo  výške  ...#......  €.  Lehota  splatnosti  vyúčtovacej  faktúry je  17  dnĺ  odo  dňa jej  vystavenĺa.  Za
omeškanie   s úhradou   vyúčtovacej   faktúry   je   dodávateľ   oprávnený   od    objednávatera    požadovať
zapLatenie úrokov z omeškania vo výške určenej príslušnými právnymi  predpismi.

V. Záveľečné ustanovenÉa

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 pre dodávateľa.

Opiednávater v súlade so zákonom č.122ml3 Z.  z. o ochrane osobných údajov a o zmeme a doplnení nĺektorých zákonov podpisom dohody o cene
súhlasi  so  spraoo`mím  jeho  osobných  údajov  uvedených  v dohode  o cme  za  účelom  evidencie  poskytnutia  služby  a  s tým  súvisiacej  fäkturácĺe,
ti3le{air`ického   kontaktu,   elektronickej   fórmy   komunikácie   a korešpondencie   medzi   stranami   vyplývajúcimi   z práv   a povinností   dotknutei   osoby
a dodávatera. Objednávater je mfómovai.`ý, že osobné údaje sú spracovávané v infómčnom systéme dodávatera a v nevyhnutnej miere rnóžu bw na
základe pĺsomnej zmuvy poskymuté tretím stranám na poštový sM,  platobný styk,  na ttač,  balenĺe a rozosíeki" faktúí,  upomienok a oznámení,  na
podporu,  správu  a vývoj  inforrnačného  systému  a spoločnostam  na  výkon  extemého  audmi,  ak  tieto  činnosti  sú  zmluvne  zabezpeóované  tretími
stranami.
Objednávateľ udeľuje súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykol\/ek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu dodávateľa.

//ČC/o-2Cyck/i-ďr€2Cn.cfi

ľrRF,rjosL®VENSKÁvoÉyARENS
;L'ffľ.EWÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ,  drsc

97qa#
.T,Č:`í`,:   3Á   644   03n TDrč.  7,022102236 97212  okľ.   P ľlevidza

•2 ,,,. /-Á3  , F
•................G/....

Záznam z realizácie vývozu
Meno a priezvisko vyvážajúceho pracovní9,:

Ĺ'
Dátum: .   p: c,,,, y.

L,

a)    vývoz odpadových vôd zo žumpy      ..... T?:ť? .... TTlm3          podpis objednávateľa:...  qÁTáťTáť......

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

c)     vývozzahustenéhokaluzčov            ................     m3            podpisobjednávateľa: .............................

d)    odberateľ odmietol vývoz a budú mu fakturované
dopravné náklady

FO-73 rev.19 Stwsa&

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