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p/cvádzl{oya  ťpol€tciiost..  :.ť,,eJr-
Stľedoslovenská  vodáľenská  prevádzková spoločnost',  a.s.
Partizánska cesta 5      974 01  Banská Bystrica            lčo: 36644030     DIČ: 2022io2236    ičDPH: SK2o22io2236
Registrácia :  Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  Oddiel: Sa, vložka čĺslo:  840/S

2624107235 / 1100               SK771100 0000 0026 2410 7235
2089540458 / 0200              SK66 0200 0000 0020 8954 0458

107 -118610277 /8100                SK03 8100 0001070118610277
25918563 / 7500              SK42 7500 0000 0000 25918563

Tatra banka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Komerčná banka,  a.s.
Českosl.  obchodná banka, a.s.

TATRSKBX
SUBASKBX
KOMBSKBA
CEKOSKBX

Odbeľatel'
Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
97212  Nedožery-Brezany

lčo:     00318302                 IČ DPH
Dlč 2021162737

Účet: SK2602000000000018429382

Konečný prijemca

Obec Nedožery-Brezany
Dľužstevná 367/1
97212  Nedožery-Brezany

Faktúra

čísio faktúľy (VS) :                       177230845
Zmluva-obj.číslo
Dodacĺ list č.

Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
Dátum dodania tov./sluz.

Forma úhrady  Prevodný príkaz
Spôsob dopravy

23.10.2017
09.11.2017
18.10.2017

Konšt. symbol 308

Fakturujeme Vám  na základe Dohody o cene,zo dňa  18.10.2017 za výkony špeciálnej dopravy, čistenie odpadovej vody

% DPH             DPH                              Suma
bez DPH                                                                       bez DPH

Označenie dodávky                                    Množstvo MJ          Jed.cena

Za km jazdy

Za nákladku,výkladku-strojhod.

Tekutý odpad

17,00 km                     0,996            20%                   3,39

2,0015                     8,298            20%                   3,32

11,00 m3                      1,743             20%                     3,83

SPOLU BEZ DPH:
DPH
SUMA NA UHFmDU:  €

16,932

16,596

19,173

52,70
10,54

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:
Sadzba[%]  Cena bez DPH                          DPH                 Spolu s DPH

20                         52,70                         10,54                                 63,24

Spolu                             52,70                         10,54                                63,24

`;'ľp\T,mosTj®vET`TSKÁ`v(9»ĺ`áRENSKÁ
-.4k\`Ľ ľúJ'ÁLi:y:~ Ť`'(EivÁ   SP0I,ď.}ť.'`i`\JOSŤ,   a.s.

Vyhotovil:         Adriana chudá
048/4327538

ZC Prievidza
Clementisa 52

pečiatka,pofpis

CALL CENTRUM   0850111 wWW.stvDS.Sk
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Stľedosiovenskä v®däľenskä
pľevádzková spoločnost', a.s.

DOHODA 0 CENE č. 2017/70\  7ĺ#..?.#Ž ......
uzatvorená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších pľedpisov medzi

obiednávateľom

NäzfN(mgm,uNg#ľ::,o)^:ÓG:f/,!::ď/-8rieb',f
0,,,-z{/c,,?qSídlo (adresa

peiÄ,`uŇ#R.:g:.1,^/.;._:`#.f{./P.?f.'f:...3.'ff.fl.w.#.

m3/ďúo2IČO:

Dátum narodenia:

V zastúpení:

a
dodávateF'om
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost', a.s.
Partizánska cesta 5

37z4a8t`úg:a:i:i:gpžs:#aoberiová,vedúcazcprievidza
Adresa pre poštový styk:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Zákaznícke centrum Prievidza
V.Clementisa 52, 971  55  Prievidza

DIČ: 2pZ/_/_€_Z/_3}_

lč DPH:

lBAN: jkzó0!00  00flo   Ooflo   /ý}.Í..ý!.!.Í..

Čĺslo  tel.:

E-mail:

Y{ÍyNtiíďMŇmÁc/%RiJďÄ...!!.4.!....!.§.'ŕ;.ý......#P.#.Sf.........

Fče8:..3%4°4So3óBystrĺca.Oddielsa,viožkač.84o/s
DIČ: 2022102236,  IČ DPH: SK 2022102236
lBAN:  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
Komerčni banka, a.s.,  BA: SK03 8100 0001070118610277
Call ®ntrum tel.: 0850111234

1. Predmet dohodv
Čistenie odpadových vôd z domácností a objektov občianskej a technickej vybavenosti

ii.Temínamlest:,:::oenzaÉy~Á/#Č/z*-c7-e#ž"/

111. Tvoľba cenv

Termĺn „  b. 2o#

Objednávatel'ovi  bude  fakturované  v súlade  s Cenni.kom  výkonov a služieb  účinným  od  ...1.7.2017 ...........
v platnom zneni',  podľa  položky Č.  Xll.,  bodu  7.  nasledovne:

1.   Pre  domácnosti   a   objekty  občianskej   a technickej  vybavenosti  /úrady,   školy]   kultúrne  a obchodné
zariadenia, a pod./:
Bez vykonávania rozboľov kvality odpadových vôd

E°azk#uárTekasav%hYaszaa%`Uedn::/:opsdš:§e+ľ:%3Pädm°Š##zVDÔ8Ha)nieobpdnávateľslužbviespdopmvca

S vykonaním rozborov kvality odpadových vôd
Pri  Čistenĺ  odpadových  vôd  z  domácnostĺ  a  objektov  občianskej  a  technickej  vybavenosti  je  možné
v prĺpade    potreby   vykonať   aj   rozbor   odpadových   vôd.    O potrebe   rozhodne   príslušná   prevádzka
kanalizácii. 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

ärí,;cK:nkat#Sšean;erénmá3s3obYeczeennaejzädčpi3ig:ĺJ#daokvoe=á::jboodkpparáštoe:evnáad;,prot,hodnote8ooomg/l
pQzi:  hodnota 8000 mg/l CHSK je priemerné zat'aženie odpadovej vody zo žumpy.

2.  K cene  za  Čistenje  odpadových  vôd  z  domácnostĺ  a  objektov  občianskej  a  technickej  vybavenosti  sa
v prípade  objednanej  dopravy  pripoči.tajú   aj  prĺslušné  dopravné  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  pripočĺta  DPH  podľa platných predpisov.
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Prehlásenie:
obJe:dnááľkaots3Íe;ľ?oárä,;z;aíco:žij#íiží%ÍíäíÉg#:;#ôd,a,epredmetom

áävho.zdu,J,:k:#::::::ša:žfä:#äs:Í#o(áaj)Ýkboundo:Tš,unž::Ľevst.:a?::Ľvz::n'Í','.p:3ťaeplo,á3jí;_     __     t   ._           __...     J-^ --,, ___3  ,_   hl.+,,\
ä._xÍ,._,,bodu g vo výške to,5oo ďm3 tbez DPH,, t2,6oo €,m. ts DPH,.

nEil

lv. Fakturácia

Objednávateľ  bol  oboznámený  s platným  cenni.kom  dodávateľa  a  súhlasĺ  s nĺm.  Fakturácía  vykonaných

2äígh:u::;S,k:ova#vs€,a:Šhs.áoust:,au,:%:,?rve,núočutodväLä:otium?ú#ľee.gbá#noádvoat3;astJe:a#fe:,hamžľľ
omeškanie    s úhradou    vyúčtovacej    faktúry   je    dodávateľ   oprávnený    od    objednávateľa    požadovať
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške  určenej  prĺslušnými  právnymi  predpismi.

V. Záyerečné ustanove_nÉ

Ak   nedôjde    kzrealizovaniu    predmetu    dohody    najneskôr   do   dňa   zmluvne    dohodnutého   termínu
uvedeného  v Časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  rušĺ,   pričom  dodávatel'  je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrátw  obiednávatel'ovi  ním   uhradenú  zälohovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určenĺm jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

Obiednávateľ v súlade so zákonom  Č`  i22/2013  Z.  z.  o ochrane  osobných  údajov a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  podpisom dohody o cene
súhlasi  so  spracovaním  W  osobných  údajov  uvedených  v dohode  o cene  za  účeiom  evidencie  poskytnutia  služby  a  s tým  súvisiacej  fakturácie,
telefonického   kontaktu`    eiektronickei   formy   komunikácie   a korešpondencie   medzi   stranami   vyplývajúcimi   z práv   a povinnosti   dotknutej   osoby
adodávatel'aObjeclnávatel.ieinformovaný,žeosobnéÚdaiesúspracovávanévinformačnomsystémedoclávateľaavnevyhnutnejmieremôžubyťna
základe  pisomnej  zmlwy  poskytnuté tretím  stranám  na  poštový  styk.  ptatobný styk,  na tlač,  balenie a rozosielarm faktúr,  upomienok a oznámeni,  na
podporu  správu  a vývoj  informačneho  sys{ému  a spoločnostiam  na  výkon  exteméno  auditu,  ak  tieto  Činnosti  sú  zmluvne  zabezpečované  tretími
stranami
Objednávatel' udel'uje súhias na dobu neurčitú a môže ho kedykol'vek odvolat. pĺsomným oznámením doručeným  na adresu dodávatel`a.

V   .W4.Ĺ./f l?.ý.'.q./.i.:...S./.É.?4'.I.S./ i

`\ÍODÁRENS
''.,,,     :,.   ,    'n,\-,~ .,-. ~      r            -

r> t:TĽVÁír:,^=TÉ„ VÁ  SE,QH,oČN0SŤ9

:` `\  i;? T`,h-){,VS`Wrj\mNSKÁ

-Ť:-)     ,;,`=4    ,.J-,4  ,,,,lĺi,,,      "ĺťl:   ?.ĺt22,1

Dátum:
úKá ` , Ú  .    7  Cr, ĺ7

dňa: /8   Ó.  @7_Í_

dvÉžftT€?
za objednávateľa

Záznam z realizácie vývozu
Meno a priezvisko vyvážajúceho pracovnĺka:

a)    vývozodpadovýchvôdzožumpy             -`'`..    m3          podpis

b)     vývozzahusteného  kalu  zo  septiku..                    .     m3             podpisobjednávateľa: ..............................

c)     vývoz  zahusteného  kalu  z  čov                                  ..   m3            podpisobjednávatel'a: .............................

d)    odberateľ odmietol vývoz a  budú  mu fakturované
dopravné náklady
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podpisobjednávateľa:...
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