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Faktúrujeme Vám na základe Dohody o cene] zo dňa 02.1 0.2017 za odplombovanie a zaplombovanie vodomeru        [|á,.v\o+H

označeniedodáyky                                    wnožstvoMJ          Jbeed;cDeFfi         %DPH           DPH                       besuDmpaú,`-ä;:}

odpk)mbo`an-Íe a zaplomboiari-re \mdomeni       ltm KS                   7.300           20%                  1,46

SPOLU  BEZ DPH=
DPH
SUMA NA UHRADU:  €

Rekapitulácia DPH za zdanfteľné plnenie:
Sadzba[%)  Cena bez DPH  __~  _~.   J2PJL _ _.`_±P_9l~U~flp_EH

20                            7,30                            1,46                                    8,76

S polu                               7,30                          1,46                                 8,76
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Vyhotovil:        Adriana chudá
048/4327538

\ZCPrievidza

Clementisa 52 pečiatka , podpis

CALL CENTRUM  08501112



Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnost',  a.  s.

DOHODA 0 CENE č.   2017ď009794
uzatvorená v zmysle zákona č.18/1996 Zz. o cenách v znení neskopších pľedpisov medzi

Jvateľom

(rreno, priezvisko) :  ...QO.e.C. Ne.q.qz.e.ry:Er.eza.P

j(adresa):...DruŽ.s.t.e.vná.3§7/.1........................

jč, obec.    97212   hbd.ože.ry:B[ez.a.r]y

n.       00318302
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111. Tvortm ®riy
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1. Cena výkonu  1  pracovnika za odplombovanie wdomeru 2,322 ®15 min.
2. Cena yýkonu 1  pracomíka za zaplombovanie wdomeu 2,322 ďl 5 min.
:. = ::=~ré ná~ť`-=:}T .==E pc !ra použĺtÉho mzi-d[a) vzmysle p[aúiého cennika
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rv. Fakbräcja

I±. b mz=ľerir s -cemlom Óodá`B-Ía a súhlasi s ním. Fakturácja `q/conan][h prác biide
=aaia-. siaoe s t]dE: :±-cxi t)otiodou o cene+  a}jednáva€ĺ sa  zaväzLije uhradiť zálohu w výške ..... ?.LQO...... €`
=t= s?E-Í .![.ČDiBce:: áELry± 17 dni odo dňa jej `qfsta\enia. Za omeškanie s úhradou vričtovacej faktúryje
©í cď3ingqj' oC oeieriaeĺa požadoiÉr zapLaénie Úrokovz omeškania w výške určenej  prislušnmi prámymi
FreSrTtl_

V. ZäveJečné ustanovenia

Ak nedôjde k zrealj2Dqniu predmeúJ dohody najneskôr do dňa zTn[ume dohodnutého term inu uvedeného v časti 11.
dohody: táto dohoda sa rLTŠ Í, pričom dodávateľ je záro€ň povinný bezodkladne wátit' objednávateľovi nim uhradenú
zálohovú p!atbu. Táto dohoda je vmoto€ná v2 vmotoveniach s určenĺm jedno vmotovenie pre objednávateľa a jedno
\qhotovenie pre dodávateľa.

Objednávateľ v  súlade so zákonoiTi č.  122/20i3 Z.  z o c€hrane osobných údajov  a o zmeiie a doplneni niektoúch zákonov  podpisom dol`ody  o cene súhlasi
so spracovanim jeho osobných údajov  uvedených v  dohode o cene za účelom evidencie poskytnutia služby  a s tým súvĺsiacej fakturácie. telefonického
kontaktu.  elektronickej fomy  komunikácie a korešpondencie medzi stranami vyplýv®júcimi z práv  a povinností  dotknutqi osoby  a dodávateľa.  ODednávateľ je
hfomovaný,  že osobné údaje sú spĺacovávané v  informačnom systéme dodávateľa a v  nevy hnutnej miere môžu byť m základe písomnej zmluvy
poskytnutó tľetim stranám  na poštový styk.  platobný styk.  " tlač.  balenie a mzosielanie faktúr.  upomienok a oznámeni,  m podporu.  8pľá\/u a vývqj
infomačného sy stému a spoločnostiam na výkon extemého aud",  ak tieto činnosti sú 2mlwľm zabezpečované tretimi stranemi.
OQjednávateľ udeľvje súhlas na dobu nemčitú a môže ho kedy koľvek odvolať pisomným oznámenim doručeným  na adresu dodávateía.
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