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Komerčná banka, a.s.                            107 -118610277 / 8100               SK03 8100 0001070118610277             KOMBSKBA
Českosl. obchodná banka, a.s.                       25918563 / 7500             SK42 7500 0000 0000 25918563            CEKOSKBX  `

Odberateľ -            .`',          '            .

Obec Nedožery-Brezany
Obec Nedožeľy-BrežanyDružstevná 367/1

97212  Nedožery-Brezanylčo:00318302lčDPH Dľužstevná 367/1
97212  Nedožery-Bľezany                                    t "..

Dlč 2021162737

Účet: SK2602000000000018429382
Kon®čný prijomca

Faktúra Dátum vystavenia                                           09.10.2017                  .i `:
Dátum splatnosti                                                  26.10.2017                 i   v.` i >

čísio faktúry (VS) :                      177230809 Dátum dodania tov./Sluz.                                06.10.2017                ,  `hr.,"í i
Zmluva®bj.číslo Forma úhrady  prevodný príkaz                             Konšt. symbol 308 ,  ` :r`,t,
Dodací list č. Spôsob dopravy :                                                                                                 `   ú

Fakturujeme Vám na základe Dohody o cene, zo dňa 06.10.2017za výkony špeciálnej dopravy, čistenie odpadovei vodyr'"

označeniedodávky                                    MnožstvoMJ          JbeedžcDega         %DPH            DPH                       be:UDmpaHeÉ.,*

Za kmjazdy                                                              48,00km                   0,996           20%                  9,56                           47,802#t..:

Zanákladku,výkladku-strojhod.                              6,0015                    8,298           20%                  9,96                           49,788i:

Tekuvodpad                                                           33,00m3                  1,743           20%                11,50                           57,51±±::

s:3LU BEZ DPH:                                         ig:,.é2-*
suMA NA ÚHRADu:  €                                          186,1,4";r`, r

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:                                                                                                           ' Lť'`
Sadzba[°/o]  Cena bez DPH                         DPH                Spolu s Dpll                                                          ::.

20                          155,12                            31,02                                  186,14                                                                     -'

Spolu                            155,12                          31,02                               186,14
•+ri       .-i
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Vyhotovil:        Adrianachu  á                  Zc pri048/4327538Cleme
%!sdaz%2                                   Pečiatka /podpis                              ``#, ;

CALLCENTRUM  0850111234  \     e-mail: cc@stvDs.sk        fax: 048/4327888      ww.stvDs.sk               *."
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vodáľenská
prevádzková spoločnost', a.s.

DOHODAocENEč.2oi7noÍP..P.4C.......
uzaworená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskoršich pľedpisov medzi

obiednávateľom

Názov (meno, priezvisko):.qmí.. ľ€?.q.±4YC±g#ĺľ

Sídlo (adresa

PSČ, obec: ..ÍŤ+

'Čo:.....'.'..?.'_'.aú.a

Dátum narôdenia:

V zastúpení:

N5,ĽŠE_q_

VU)T. n*T|ri   rl.Wy

-Č€a"

a
dodávateľom
Sďedóstoversicá vodärenská poevádzko`ti spok}čnostT a.s.+Jaí- C" 5
:/?Ĺ=:L=É;Ž==3oerma`ea:,cazcpriĎridza
Lma 7e mrý SarL
S=É±ÉarensĹa ir.GártrsiĹa pre`ĺädzko`d sioíôčjti a€.
ZzF3Ez:d.c€r~-`®ičm
.+ CmÉfísÉi 52  Š-t  55 FTť`riza

kL4

iB^N..+.t!.t.C....P.P.P...Mi.Q..i"...1?.t.L!....q.3.8LJ.

e'sto`el....S.b.S..lp,3r ''q

E-máxh."rub..€:.!.&.S.é€n.t=.P.rš":#..:.+
K!onkdkmäosoba:.Ľy.}.r...m.l.ti...h.!.€á:)ť...........

FČ%;:=R#SoBriBystri@,odd-Lstsawožkač.84ws
DIČ: 2022102236: lč DPH: SK 2022102236
==±±Ľ \^JB baĺvĹa, a.s.: Sla66 0200 0000 0020 8954 0458
Ta=a barb a.s.: SIC771100 0000 0026 2410 7235
ČSOB  a. s. : SKJ2 7500 0000 0000 2591 8563
F{crneúí-barb. a.s.. BA SK03 8100 "10701  1861 0277
Call ceímim te].: 0850111 23.

1. Predrrtet dohodv
Čistenie odpadových vôd z domácnosti a objektov občianskej a technickej vybavenosti

---~~`~ii, T--ÍA--~-i^-*^-|kihar,ia-    ~--L -   T ----    L   ----+lT; TemínTinlesto`Dmenh-7-

M.lesto..  .P.R<.P..i[  .10  .Iv'l PJLuž{Tč=vNíZ6F

111. Tvoľba cenv

Objednávateľovi bude fakturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb účinným od ...1.7.2017 ...........
v platnom znenĺ,  podľa položky č. Xll.. bodu 7. nasledovne:

1.  Pre  domácnosti  a  objelq/  občianskej  a technickej  vybavenosti  /úrady,  škow,  kultúme  a obchodné
zariadenia] a podJ:"##"#a#Eäyaas#Env::"#%E#!ť#Ž#Ha,n,eobHnó"brstu,ZbMLBSPLfi-

S vykonaním ľozboľov kvality odpadových vôd
Pri  Čistení  odpadových  vôd  z  domácností  a  objektov  občianskej  a Áechnickej  vybavenosti  je  možné
v pripade   potľeby   vykonať   aj   rozbor   odpadových   vôd.   O potrebe   iozhodne   pľíslušná   prevádzka
kanalizácií závodu, ktorá bude OV čistiť. V tomto pripade sa náklady rozbou fakturujú objednávateľovi.
V pripade vykonania rozboru sa na základe skutočnej koncentračnej hodnoty CHSK vyhodnotenej vzorky

äEÍs%n#:s:ean#nmlľby=ennaFJ=čP=nY%#da#=ij#ffš#vnáo,protihodnoe8ooomg„
pgzD±: hodnota 8000 mgfl CHSK je priememé zat'aženie odpadovej vody zo žumpy.

2.  K cene za čisteníe odpadových  vôd z domácností a objektov občianskej a technickej vybavenosti  sa
v prípade  objednanej  dopravy  pripočítajú  aj  príslušné  dopravné  náklady  a  pracovný  výkon  fekálneho
vozidla podľa platného cenníka.
3.  V prĺpade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočĺtajú  náklady  aj  na  rozbor  podľa  platného
cenníka.
4.  K fakturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov.
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1 .  tejto
položky

Prehlásenie:obJe:dnái?ots3Íei#:är|ä,#c?:#žEiíšíÉ#I:#;#ô-epredmetom
_  __I__L_    ___ ....  111,]     lL^A-1,a:+^

=|vhoozduyjf:k::::=::::::i:::ž=sä:::ä:::#o(Ŕa#kboundoev::,unž:äjevstp:a=:Ĺvz::n'i`,'.p#ae

a,\  +-+  1,\,  .+,',+-__-"   `,`-_--`---1  __   ___       _-        _    .-.--

®   __            ___---_  ___   _.      a  ,_   llLll,,,\V\,l,\l,\JJ  ,tI,\,\~,\ ,,-, l ---,,-,-- '___  _   _ _1
č. Xll., bodu 9 vo výške 10,500 ®m3 (bez DPH), i2,600 ®m8 (S Dpl1).

za objednávateľa

lv.iaktuľácja

Objednávater bol oboznámený s pbtným cennĺkom dodávatela a Súhlasĺ s nĺm.  Fakturácb vykonaných

gä:u:3#keoĺ#.ľs€:afgh%#usgb#ä#núo#vť®ť###bä#noá#t;ast###aTžľg
omeškanie   s úhradou   vyúčtovacej   faktúry   je   dodávateĺ   oprávnený   od   objednávati}fa   požadovať
z+aplatenie úrokov z omeškania vo výške určenej prĺslušnými právnymi predpismi.

V. Z_á_yeľečné useanovenia

Ak   nedôjde   kzrealizovaniu   predmetu   dohody   najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   temínu
uvedeného  v Časti  11.  dohody.  táto  dohoda  sa  ruší,  pričom  dodávateĺ je  zároveň  povinný  bezodkladne
vrátit`  objednávaterovi  nlm  uhradenú  zálohovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určením jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

ObjednávateľvsúladesozákonomČ.122/2013Z.z.oocnraneosobnýchúdajovaozmeneadoplnenĺniekorýchzákoľiovpodrigomdohodyocene

ä:í::ĺiGťms.Pmkgnťfkn,,uTJee,::,,gn?cbkneý,C?.u#o:.umvug:#icehši3:áS==n::eEúä,oFúaenwád:,-*##lazsí#aa#näľ'Sd#J#ť#,

##::pt:*;u:;:=:uvo?Eťg,kL;:no#l:::.:t:y:,šé:|aou%ä"Én#;:sás###m#:vÍ#ftEä#stť=iľn:s#=ľ:ťmäEť-Lftí:
smĺúmi.
Objednávateľudeľujesúhlasnadobuneurč«amôžehokedykoľvekodvolaťpÍsomnýmoznámenĺmdoručenýmnaadľestidodávateľa.-- _ _ ,,LJ_l--,1---1

6 -#_##__©•..........e7212.ÔW:P#Wdzeriedos!crcAh-eruqaoĽh

:i:`TRF,DOSLOVENSKÁVODÁREN
PREVÁDZKOVÁ  SPOLOČNOSŤ

:rčí`:j:  36  fi4;t  030   D|Č.  ?,022|02236

Dátum: 6  . /o.eť) 1í

dňa:

v2.+
za objednávateľa

Záznam z realizácie vývozu
Menoapriezviskovyvážajúcehopraoovnika:....{f?Íf9.../#:1/.

=::':bí:-dľá'j:::-,:.:....t.*.........

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

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

a)   vývoz odpadových vôd zo žumpy

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

c)    vývozzahustenéhokaluzčov           .................   m3

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