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Všeobecná Úveľová banka, a.s.Komeľčnábanka,a.s.Českoslobchodnábanka,a.s.

á  prevádzková spoločnost',  a.S.BanskáBystricalco:3664403o    Dič: 2o22i o2236   ic DPH: SK2o22i o2236kmsnéhosúduBanskáBystrica.g#e't:,So%#°ožok%62S:°24ťo°íS235TATRSKBX,o7.2;iiii§j5i!í!!i§§í!:;:§§§§§:§:§:!iiľ3::§:i?Sá?Ä

Odbeľateľ

Obec Nedožery-Brezany
Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
97212  Nedožery-Bľezanylčo:00318302lčDPH Dľužst®vná 367/1

97212  Nedožery-Bľezany

Dlč 2021162737

Účet: SK2602000000000018429382Kon®čnýprljemca

Faktúra Dátum vystavenia                                         24.08.2017
Dátum splatnosti                                             11.09.2017

čísio faktúľy (VS) :                       177230704 Dátum dodania tov./sluz.                             23.08.2017
Zmluva®bj.čísloDodacílistč. Foma úhrady  prevodný príkaz                           Konšt. symbol 308

spôsobdopravy:                                                                          d       .      d
Fakturujeme Vám na základe Dohody o cene, zo dňa 23.08.2017 za vykony Špeciálnei dopľavy, čistenie odpa  ovej vo  yoznačeniedodávkyMnožstvoMJJbeedícDeBa./.DPHDPHbe3UDmpaH

Zakmjazdy                                                                34,00km                   0,996           20%                  6,77                            33,864

Za nákladku,výkladku-strojhod.                                4,0015                     8,298            20%                   6,64                             33,192

Tekuvodpad                                                             22,00m3                   1,743           20%                  7,67                            38,346

SPOLU BEZ DPH:                                                  105,40
DPH                                                                              21,08SUIVIANAÚHRAD5-:-€Lfi5:Z5

§::=::t(ť;o:C:ae::Ľezza#njteľné p]nenj:;H              spoiu s DPH
20                       105,40                         21,08                               126,48

Spolu                          105 40 21,08                               126.48

•:`;TP`T,DOSLO~\ffl,NSKÁVODÁRENSKA

:ftEV`,ÚDZŽ;k7oa,rn;;;špr:ee:n2#ígsŤ"á.

T{,:r.:  36  64ĺ.t.  03o   DIČ:  ?.o221o2236

Vyhotovm         Adrianachudá          ,W)'   Zcpr048/4327538Clem
::#sd:a52                                 Pečiatka , podpis

CALLCENTRUM  0850111Á34   \      e-mail: cc®.stvDs.sk        fax: 048/4327 888      www.stvDs,sk
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Stľedoslovenská vodá ľenská
pľevádzková spoločnosť, a.s.

DOHODA 0 CENE č. 2017700..Áf.ť.?.......
AWoľená v zmysl® zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v zn®ni neskonších pľedpisov medzi

obiednávaorom
Názov (meno, prézvĺsko):...r*
Sídlo (adresa

psČ' obe€:

lco:

0ň_b4í__ __J_1_I_
lLIL

P__0_J_!!__J_fi__h_

Dátum narodenia:

V zastúpenĺ: .

a

fivwuLÁ
Á4-~   rtcu

-hw

dodávaterom
Stnedoslovenská vodámská pľevádzko`ĺá spoločnosť: a.s.
Panizánska cesta 5

?7á%,L#=;#Lcxx-á,vedúazcpriehdza
Adresa pťe pošbn7 styk:
Ssúdoslo`ens*á\odáíeíiskápĺe`ódzko`tispobčnosťa,s.
Zákazr` ic*e cenhim Prie`ridza
V.Clementisa 52, 971 55 Prieridza

lBAN:

|0 Á11  dlr  }7

'_l_ý__'__0__'__'_!_l__9

CjNSNovg^.....!..1.§./..

Kontaktná osoba: . . ZZ=

FČ%:.:sR#sOBriBystľica,Oddélsa,VIOžkač.840G
DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK 2022102236
JBA!Ľ VÚB banka, a.s.: SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Tah bm, aL.s.: SK771100 0000 0026 2.10 7235
ČS0B ,.... : SK*2 7500 0000 0000 2591 8563
KÉiiŤii=iaw. b.nka, a.s., BA; SK03 8100 0001070110610277
Call oentnim tel.: 085011123.

1. Predmet dohod\/
Čistenéodpadovýchvôd_zdgmácno#iLij#:oh%::#:|<:+:::::::ťni9kej\e/b?Ve.n9Sti.j«mLezaoĽ

Obc.cnýúrad       ©

fl€ y                 ` y.edp :Le~r,!.-Bnr Ľzar_ľ•rJ,,'..f)Íjo\.ti.+a[).1_   1' 11 Miesto:

111. Tvodba cenv

Objednávateľovi bude fakturované v súlade s Cenníkom `q7konov a sluzéb účinným od ...1.7.2017 ...........
v platnom znení, podľa položky Č. XII„ bodu 7. nasledovne:

1.  Pre  domácnosti  a  objelQ/  občŔnskej  a technickej  vybavenosti  /úrady,  škow,  kultúme  a obchodné
zariadenú, a pod./:
B®z vykonáv.nla rozboľov kvalD odpad®vých vôd

E#k"`"m#:%#za%#,:%P#r°d#::€=:::%P®qq#:#É:`#Ha,:ioo"nóv®tersJuzbvnsp.domvca.
S vykomnĺm nozbonov kvalíb/ odpadových vód
Pri  Čistenĺ  odpadových  vôd  z  domácností  a  objektov  občianskej  a  technickej  vybavenosti  je  možné
v prípade   potneby   vykonať   aj   ľozbor   odpadových   vôd.   O potľebe   ľozhodne   pľíslušná   prevádzka
kanalizácií závodu, ktorá bude OV Čistiť. V tomto prípade sa náklady ľozbo" fákturujú objednávateľovi.
V prípade vykonania rozboru sa na základe skutočnej koncentračnej hodnoty CHSK vyhodnotenej vzorky

äÍ:ffi:z3a:Ĺän#:#äe=L2qč#:il#da*o##g:::Š#vn#ľotihodnote8ooomgfl
eQZQí: hodnota sOOO mgfl CHSK je priememé zaťažené odpadovej vody zo Žumpy.

2.  K cene za Čistenie odpadových vôd z domácností a objektov občianskej a technickej vybavenostj sa
v pripade  objednanej  dopravy  pripočítajú  aj  príslušné  dopľavné  náklady  a  pracovný  výkon  fekálneho
vozidla podľa platného cennĺka,
3.  V prípade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočĺtajú  náklady  aj  na  rozbor  podľa  platného
cenníka.
4. K fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných pľedpisov.

FO-73 rev. 1 9 Snmu Strana 1 z 2



\J\,l,\,\JJ  ltl,\ttll+,'ll''-__.'_  '  __.___-_   _ ___1        _           .

Č. Xll., bodu 9 vo výške 10,500 ®m. (b®z DPH),12,600 ®m3 (s DPH).

L=-
Prehlásenie:obJe:dná:ggv:,::ríffiffietE:ig:e:eik:o::n:a:Íi;äi3d:š::hv:v:ť:,,,#ag:,e:t3?g

__     ,  __          __--L    -,L  __,--J___3  ,_  -Il,,J\

_4JJ.W-u--
za objednávateľa

rv. E±ktuúc_ĺE

Objednávatel bol oboznámený s pkmým cenníkom dodávatista a súhlasĺ s nlm.  Faktuffi vykonaných

#iťľľn3##uv;äLi#ig,uťE#ľ#o#áä|i:tiľgľfee:;bä##ÉL###
zlaplatenieúrokovzomeškaniavovýškeuľčenejprislušnýmiprávnymipľedpismi.

V. ZáĽ®rečné ustano_v_en±a

Ak   nedôjde   kzrealizovaniu   predmetu   dohody   najneskôr   do   dha   zmluvne   dohodnu"   temlnu
uvedeného  v časti  11.  'dohody,  táto  dohoda  sa  rušl,  pričom  dodávatel je zároveň  povinný  bezodkladne
vrátiť  objednávatelovi  nlm  umadenú  zák)hovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
surčenĺmjednovyhotoveniepneobjednávatelaajednovyhotoveniepiedodávatela.

Obpávateľvgú""z«omC.122ml3Z.z.oochľamomýchúdaiovaozmmadoplnenĺn"ĺýdizákonovp"3amdohodyocen®

#Ťi%ÍiEťi%g#E:EEä#+EťäÉi#®:#ťffiÉĺETEiffEriz:e*ffitiiTffiŤ#
súermj.
Oepn6vateľudeľujegúhlasnadobuneuľčitúamžehokedykoívekodvoi«pĺsmnýmoznémenimdoničeí`mnaad"dodávsteĺa.

V.#?.#:.\.€o#e„#ezaď
Nedožeíy-Brezany

.`:=``E`?::':\9`\_Í-:±.i,K:--:ľgťšoií'S*.
za"á"eEatrum

97155  Prievidza
?Č0:  36  544.  030   DIČ:  2022102236

Dátum:

Zizz]
ezany

zag9"#,:ža

Záznam z realizácie vývozu
Meno a pľiezyisko vyvážajúceho pľacovn í

a)   vývoz odpadových vôd zo žumpy     ..... ## ....ím3

b)    vývoz zahusteného kalu zo septiku   .................   m3

C)    vý`ĺozzahustenéhokaluzcov          .................   m3

d)   odberateľ odmietol vývoz a budú mu fakturované
dopravné náklady

FO-73 ľev.19 SEmu

podpis objednávateľa: ....4*:

podpis objednávateľa: ..............................

podpis objednávatela: ..............................

podpis objednávateľa: ..............................
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