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Všeobecná Úverová banka. a.s.Komerčnábanka,a.s.Ceskoslobchodnábanka.a.s.
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Odberateľ

Obec Nedožery-Brezany
Obec Nedožery-Bľezany
Družstevná 367/1
97212  Nedožery-Brezanylčo:00318302lčDPH Dľužstevná 367/1

97212  Nedožery-Brezany

Dlč 2021162737

Účet: SK2602000000000018429382Konečnýprijemca

Faktúra Dátum vystavenia                                         08.09.2017

3á::: á:'daá:?ast,i.v.,s,uz.                       3;:83:28: 7čísio faktúľy (VS) :                       177230736
Zmluva®bj.čísloDodacílistč. Foma úhľady  prevodný prlkaz                            Konšt. Symbol 308

spôgobdopravy :                                                                              i.  á.

Fakturujeme Vám na základe Dohody o cene, zo dňa 07.09.2017 za vykony Špeciálnei dopravy, čistenie kana iz  cieOznačeniedodávwMnožstvoMJJbeedžcDega°/oDPHDPHbe§UDmpaH37184

Zakmjazdy                                                                 16,00km                   2,324           20%                   7,44                                 ,

Za strojhodiny/motohodiny                                         O,50 hod                95,600            20%                   9,56                             47,800

SPOLU BEZ DPH:                                                   84,98
DPH                                                                                    17,00SUIVIANAUHIUDU:€101,98

5::=::t[ť;®:Ctae::Ľezza#aHnfteľné p'nenj:;H              spoiu s DPH
20                          84,98                          17,00                               101,98

S  olu                            8498 17.00                                    1011,98P'                                         :`"T'im,"``,wS-i.nvT,NSKÁVODÁBtENSKÁ///vyhotovi,:oA4dsr;::27?::dá'\"`áFe:::Y,,sd:a52Pečiatk-odpis
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Stvps Stľedoslovenská vodáľenská
pľevádzková spoločnost., a.s.

DOHODA o cENE č. 2oi77oo...é?#% ........
uzaworená v zmysl® zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v zn®ni n®skoršich pľedpisov medzi

obiednávat®rom
Názov (meno,

Sídlo (adresa):

PSC, obec:

Ne„"-h!N
®U±CrilNF    Sct

Dátum narodenia:

V zastúpení: nMJ'N "STt
a
dodávaterom
Sďedoslovenská vodánenská prevádzková spok}Črtost, a.s.
Paftizánska cesta 5

37á31]::###Lobefto,,á,vedú©zcprievidza
ši=#===##Lä:T:Ĺskápľevádzko`,áspotočnosťa.s..
Zákaznlcke centľum Prie`ridza
V.Clementisa 52, 971 55 Prievidza

Použftl® špecláln®ho vozidla   u

D"hvozid,ď-há;i#,ť€:....?:=;a;//
1+_. .L  --1--4Druh práce:

DIC: IAhllcJ+1+_

'C DPH:

IBAN:ý.l oLoo  N.I  Ioto   Mb  q98L/_

Čísio tei.:  .g4é gl8C''0

E-maii: #*f*.er.
Kontaktná osoba

Fče8:.:8E

T1„  noLĽl

OS 8. Bystrica. oddiel Sa, vložka Č.840/S
lco: 36 644 030
DIČ: 2022102236, lč DPH: SK 2022102236
!E±±Ľ VÚB banka, a.s.: SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Tatn banka, a.s.: SK771100 0000 0026 2410 7235
CSOB, a. S.: SK42 7500 0000 0000 2591 8563
Komeľcní banka. a.s.. BA: SK03 ®100 0001070118610277
Call centrum tel.: 0850111234

1. Pmmet dohodv

Názov vozidla/mechanizmu/:

11. Teľmín a miesto Dlrmnia

°Mb\y€:Ňnot#:vUo::aMŇB#ľhtiNF..3L#pV:E`š na deň

111. Tvorba c®hv

Objednávateľovi  bude fákturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb účinným od   ..1.7.2017 ..........
v pmom znení:
1. Dopravné výkony podra platného cenníka
- počet  km x sadzba za km podľa typu použného vozidla

2. Praoovné výkony podľa platného cenníka
-výkon vozidwmechanizmu podra platného cennĺka3::Ť:#vľTke#H#ľ#+§ť##:äťghn#RGgstsíágpDH3H,

4. Cena za Čistenie odpadových vôd
5. Cena rozboru
6. Celková cena bez DPH
7. DPH podľa platných predpisov
8. Cena vrátane DPH
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lv. Faktuďácia

Objednávateľ bol oboznámený s platným cennĺkom dodávateľa a súhlasí s nĺm.  Dodávateľ sa zaväzuje
poskytnúť vozidlo/mechanizmus v stave spÔsobilom na užĺvanĺe a na dobu, ktorá sa dohodne. Fakturácia

žľ##ma#dzá#h:#+#?:#ĺ.:?.T€?Lse##s###°j#íu##4P&###ň:#,
vystavenú.  Zá  omeškanie  s úhradou  vyúčtovacej  faktúry  je  dodávateľ  oprávnéný  od  objednávateľa
požadovať zaplatenie úľokov z omeškania vo výške uľčenej  príslu§nými právnymi predpismi.

V. Závenečné ustanov®nia

Ak   nedôjde   kzľealizovaniu   predmetu   dohody   najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   terminu
uvedeného  v Časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  ruší,  pričom  dodávaeeľ je  záľoveň  povinný  bezodkladne
wá«  objednávateľovi  nim  uhľadenú  zálohovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určením jedno vyhotovenĺe pre objednávateľa a jedno vyhotovenĺe pľe dodávateľa.

0|iedĺ`ávater v gúlade so zákonom Č.  122/20i 3 Z. z. o ochrane osobr`ýcri Údajov a o zm®n® a doplnení nóktorých zéka" podpigom dohody o cene
sďlptlaeí so apncomím jeho osobnýcl` Údajov u`redenýcl` v dohod® o c" za úcdom eride"st pa3kybutia gluzby a s tým stviúod bkturácie.

F+#ľ+Ebri#Hg#úd#m#gšFEvrffiT+E#T+ffiľ##EL#LE"#
podpofu.  8pfáw  a `ĺývqj  imma{Pv?ho  gyswru  a spol]oaq}s6em  m  výkon  exbmého  auditLi,  ak  Óeto  Činnoe6  9Ó  zmlwne zabazpeeovamg tnmmi
gtmrmi.
ODčdnévsteľuderujegúhlagnaool»nemeitúamôzehokedykomekodvolaťpĺsomnýmoznámenĺmdoruóenýmmadľ"dodávateľa.

Ma3zcyo C-4 -Trf $4rh
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za objednávateľa
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