
Všeobecná úveľová banka, a.s.                 2089540458 / 0200              SK66 0200 0000 0020 8954 0458             SUBASKBX
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-Bľežany
Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
97212  Nedožery-Brezanylčo:00318302IČDPH Dľužstevná 367/1

97212  Nedožery-Brezany

Dlč 2021162737

Účet: SK2602000000000018429382

Konečný pľijemca

Faktúra Dátum vystavenia                                           13.09.2017
Dátum splatnosti                                             02.10.2017

čísio faktúľy (VS) :                      177230745 Dátum dodania tov./sluz.                              11.09.2017
Zmluva®bj.číslo For'ma úhrady  prevodný príkaz                            Konšt. symbol 308
Dodací list č. Spôsob dopravy :

Fakturujeme Vám na základe Dohody o cene, zo dňa 11.9.2017 za výkony špeciálnei dopravy, čistenie odpadovei vody

označeniedodávky                                    MnožstvoMJ          JbeedzcDeBa         %DPH            DPH                       besuDmpaH

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

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

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

SPOLU BEZ DPH:                                                 105,40
DPH                                                                                       21,08---SUMANAÚHRADU:-€--~-126,48     --

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

20                       105,40                         21,08                               126,48

Spolu                          105,40 21,08                               126,48

STRF,DOSLOVENSKÁVODÁRENSKÁPREVÁDZKOVÁSPOLOČNOSŤ,a.s.

vyhotovii:        Máriasabolová  ,ýq       áFe:r
:%Ísdáa52                                   Pečíatka , podpís  ,

CALL CENTRUM  0850111234         e-mail: ccúDstvDs.sk        fax: 048 /4327 888      www,stvDs.sk
tľana:      z



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnost., a.s.

/mwomnávmysierik::aH9.Di€/?9%ž.E.čó2#??#°v..ž.í.iíí#.;.koňíchpľedpimvmedi

obiednávateľom
Názov(meno,prá%):..4&í&
s,d,o(adresa..@.t4é.úzrÉ....j.í.

hJ\,         ,,         A       '__,._._      ~

Psib,cľbfiEc;..11.l„.1Á.

vbo.....'..'..J.,.l. 4
Dátum narodenia:

V zastúpení: muJÁÁ'Á4-® r44J/
a
dodávat®ľom
Smrdoslovenská vodárenská pne\ĺádzková spoločnosť, a.s.
Pariizár`ska cesta 5

%7:g:]:::::#i:g#Lobenová,vedúcazcprievidzaA±dresai===E#pngvádzkováspok"Sťas.
Zákamĺcke cenbim Prieýidza
V.CkHnentisa 52$ 971  S5 Prie`Ádza

lo  11161, J,_

vRjNN.J.KkĹ..Q.Á9.Q....Q.Q.g..0...Q.Q.3„0...1.l.4.A.

CksŇotist...fl.1.{.|

E-mail:

Kontaktná osoba: . .

PČ%
OR 0S 8. Bystriú, oddiel Sa, vložka Č.840/S

36 644 030
b-IČ: 2022102236. lc DPH: SK 2022102236
JE±±Ľ 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 2591 8563
Komerbi banka, a.s., BA: SK03 8100 00010701  1e61 0277
Ca]l centľum tel,: 085011123.

1. Ppedmet doliodv
ČistenieodpadovýchvôdzdomácnostíaopjektovobčianskejatechnickejvybavenostiI         -             ,  _  _ _e_

~ _  ~~ttoeť iĺťgHozéijq-ri.=éžäĺi;.
hL.  _           ,      .

111. Tvoľba cenv

Temín Nedožery-Brezany
q72   t2   ĺ`kĺ,   Pr!.ev,i'd!?a

•Úrad       ©,

ObjednávateľovibudetakturovanévsúladesCenníkomvýkonovaslužiebúčinnýmod...1.7.2017...........
v pLatnom znení, podľa položky č. Xll., bodu 7. nasledovne:

1.  Pre  domácnosti  a  objekty  občianskej  a technickej  vybavenosti  /úrady,  Škov,  kultúme  a obchodné
zariadenia, a pod./:-BÉazÉ"k#Es:eonvEŠNvg,####Vt##vDPHa,nR  b   n vat ľs, ž   res         Vca

S vykonaním nozborov kvality odpadových vôd
Pri  čistení  odpadových  vôd  z  domácnostĺ  a  objektov  občian6kej  a  technickej  vybavenosti  je  mozné
v prlpade   potreby   vykonať   aj   iozbor   odpadových   vôd.   O potrebe   nozhodne   prĺslušná   prevádzka
kanalizácHzávodu,ktorábudeOVčistiť.Vtomtoprĺpadesanákladyrozbo"fakturujúobjednávatelovi.
Vprĺpadevykonanianozbo"sanazákkmeskutočnejkoncentračnejhodnotyCHSKvyhodnotenejvzorky

äríís%n#8:eanbeJnmá#bY=ennaeJHtič###daokvoo:o##ppanáš#vn#ro"notosmomď
QgzDí:hodnotasOOOmgflCHSKjepriememézaťaženieodpadovejvodyzožumpy.

2.  K cene za čistenie odpadových vôd z domácnostĺ a objektov občianskej a teclmickej vybavenosti sa
v prĺpade  objednanej  dopravy  pripočítajú  aj  príslušné  dopravné  náklady  a  pracovný  výkon  fekálneho
vozidla podľa platného cennĺka.
3.  V prípade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočítajú  náklady  aj  na  rozbor  podľa  platného
cenníka.
4. K fákturovanej cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov.
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`
:kostbqjepdpnpá#,E#vffiy"#EÍ:#ľžyeyôqsazíffi:#ébffik#FFvgd,„:bLP,TTrLpľ
vývozu je sedimentovaný zahustený odDad (kal),  bude  mu  namiesto ceny v Čl.111.  bode  1.  tejto

g#,y#ť;m#:jšffioĺ#%em§g±n#ff,,ť##ťťs#HP,ťčTLZ#LTíé#:+í#nh^__  ,    .

Prehlásenie:
Objednávateľ svoj ím podpisom potvrdzuje že:

lv. Faktuľác_i_a

Objednávateľ bol oboznámený s platným cennĺkom dodávateľa a súmasí s nĺm.  Fakturácia vykonaných

2äľ#ťsj#%oť#.ľ.stéff#g#mť######t#náááľ##jqf#X#:Íhaťjť
omie§kanĺe   s úhradou   vyúčtovacej   fáktúry   je   dodávateľ   oprávnený   od   objednávateľa   požadovať
zqlatenĺe úrokov z omeškania vo výške unčenej príslušnými právnymi predpismi.

V. Záv®nečné ustano`renia

Ak   nedôjde   kzrealizovaniu   predmetu   dohody   najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   temĺnu
uvedeného  v časti  11.  dohody,  táto  dohoda  sa  rušĺ,  pričom  dodávatel je  zánDven  po`ĺinný  bezodkladne
vrátit'  objednávateľovi  ním  uhradenú  zálohovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určením jedno vyhotovenie`pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.

ELTLEllHEEHHLľEEEILTEIF[l
sbanami.
00jednávateľudeľ`[jesúhlasnadobunewčitúamózehokedykomekodvolaťpÍsomnýmoznáľnmĺmdoručenýmmsdľeoudodévatm.

ďhEť....fl...g.-ĺ.!.!J..............

•oecô#ťti.±_z.?ry-B.nzany
^L`.___  `     .

Dátum:..,f..g....q'.#,#,..................Zfizennaomazp:Feazl#ob#äžzaľúceho

a)   Vývoz odpadových vôd zo žumpy     .....4ťť..„Trm3 podpis objednávateľa:

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

c)    vývozzahusteného kaluzčov           .................   m3           podpisobjednávateľa: ..............................

d)   odberateľ odmietol vývoz a biidú mu fakturované
dopľavné náklady

FO-73 rev.19 StMP\u

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