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Tatra Banka, a.s. 2624107235 / 1100        SK7711000000002624107235 TATRSKBX

Všeobecná  úveľová  banka,  a.s. 2089540458 / 0200        SK66020000000020895404S8 SUBASKBX

Komerčná banka, a.s. 107-118610277 / 8100        SK0381000001070118610277 KOMBSKBA

českosl. obchodná banka, a.s. 25918563 / 7500      SK4275000000000025918563 CEKOSKBX

Odberateľ:
Obec Nedožeľy-BrezanyDľužstevná367/1Obec Nedožery-Brezany

Družstevná 367/1
97212 Nedožery-Bľezany
Slovenská republikalčo:00318302     Dlč:  2021

162737             lč Dpll:

97212 Nedožery-Brezany
Slovenská republika

Účet:Konečný prijemca

Daňový dokladFaktúrač.(VS) Dátu m vystavenia                                            10.04. 2018

7218030235
Dátum splatnosti                                      24.o4.2oi8
Dátum dodania tov./služ.                              06.04.2018

Zá'oha: Forma úhľady:    Platobný prikaz

Zmluva-obj.čĺslo l(onšt. syml]ol:     0308

Dodacĺ list č. Spôsob doi]ravy:

Fakturujeme Vám na základe Dahody o cene zo dňa 06.04.20is za výkor`y Špeciálnej dopravy, čistenie odpadovej vody

Označenle dodávky

DOPRAVA

Likvidácia odpadovÝch vôd zo žúmp

Rokap[tu iácia Dpll :

1,00
33,00                 m3

Vyhotovil:  Janka  Rišianová

99,5900               20
1,7430                20

SPOLU eEZ DPH:

Opli:

19,92                              99,59
11,50                                57,52

157,11

3l,a2

SUMA NA ÚHRADU:              €

Z03 -prevádzka pomoc. a obsl. činnosti'

TR_F,Da:F.újvET`'SEtivoDÁRENSKÁ

ĺ.ľ,.ÍĺL``r. i`=ľcvr^'i  SPOLOčNOSŤ,  a.s.

188'53

pečiatka , podpis

CALL CENTRUM 0850111234                        e-mail: cc@st`/Eisst                                 fax: 048 / 4327 888                               `^/`A/`A/.stvDs.sk
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DolloDA 0 CENE č. 2018/80.:12É21„„„
uzatvorené v zmysl® zákona č.18/1996 Z.z. o cehách v zn®ní h®ekorsĺch predpiso\ĺ m®dzl

atHmm". [,é,UU=L,.ľj,ťíĹll,
Názov(meno,priaz#|Šu"=:.T,y:

Sídlo (ad"

V zastúpení: ...

a

úl.t,c!               ÍĹ=)

t'íP44lu+4w    ňwd-
Súedoslowenská vodárenská pro\/ádzko\ti spoločnosť, a.3.
Parizánska c" 5

3:###ffiLobe"vedúcazcprievjdza
Adiese pie po"ý etyk:
SoedLdoelovenskévodárenskáprevádzkováÔpoločnosťa,s.
Zákaznlcke oeno`im Prioridza
V.Clementisa 52. 971  55 Piie`ridza

rJib....Á.t.Á..1.Í..ď..Ľ

lBAN:..9'.4..ŕ.(,...í.'Z

Čĺslo tel

0   01'„     11!0

Kontakmáosoba:../:€kŕť*:.......~4

FČ%

`EZEHPEn

OR OS 8. Bystrica, oddiel Sa. vložka č.840/S
36 6« 030

DIČ: 2022102236. lč DPH: SK 2022102236
!BA[!; VÚB banka, a.e.: SKô6 0200 0000 0020 8954 0458
Tatra benke, a.s.: SK771100 0000 002e 2410 7235
CSOB, a. s.: SK42 7500 0000 0000 2591  8563
Kamerčnĺ banka, a.e„ BA; SK03 0100 00010701  18610277
Call contrum tel.: 0850111234

1. Pnedmst dohodv
ČistBnk} odpadových vôd z domácností a opjektov občianskej a technickej vybavenostj

IL Temĺn a mlesto Dlnenla    ,
č   4 .  1 , , ta

!E.dgí:áí}.-'J„=,,Íat|yl
J73   í:  ri'ľ    `3r;,iu!ĺj.ľ

lu. TVorba c"
OODednávatelo\ri bude tikturované v súlade s Cennĺkom \ýkonov a služieb účinným od ...1.1.2018 .......
v platnom znenĺ. podh polozlq/ Č. Xll., bodu 7. nasledovne:

1.  Pre  domácnosti  a  objelQ/  občianskej  a tÉN=hnickej  vybavenosti  /únady,  škov,  ku"me  a obchodné
zariadenh a pod/
Bez vykohĹv.n]. rozbop`/ kvallt}/ odp.dových vôd

EEEľ:EĽ=#Í*#7„ffiĺTQm#.,.nbobmw
S vyk®h.hím ľozborw kvalU odpadových vôd
Pri  čistenĺ  odpadových  vod  z  domácností  a  objektov  občianskej  a  technickej  vybavenosti  je  možné
vpľĺpade   ponby   vykonať   aj   rozbor   odpadových   vôd.   O poďebe   rozhodne   prĺslušná   prevádzka
kanalizácií závodu, lftorii bude OV Čistiť. V tomto prípade sa n'áklady rozboru fakturujú objednávateľovi.
V prípade vykonania rozboru sa na zák]ade skutočnej koncentmčnej hodnoty CHSK vyhodnotenej vzorky

äE!%nĹz#ajč:sänĹe:hm#obv,=ennaejzBodčpÉĹ::%#ydaokvoezn:::Jb®=Ji##vn#romodnote8ooomgn
QQZDĹ: hodnota 8000 mgfl CllsK je priememé zaťaženie odpadovej vody zo žumpy.

2.  K cene za čistenie odpadových vôd z domácnostĺ a objektov občianskej a technickej vybavenosti sa
v pripade  objednanej  dopravy  pripočítajú  aj  prĺslu§né  dopiavné  náklady  a  pmcovný  výkon  fékálneho
vozidla podra platného cenníka.
3.  V prípade  vykonania  rozboru  odpadových  vôd  sa  pripočĺtajú  náklady  aj  na  ľozbor  podra  platn6ho
cennĺka.
4. K fakturovanej cene sa pripočĺta DPH podľa platných predpisov.
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--P-
Objednávateľ svpjĺm podpjsom potvľdz`+je Že:

-      si oQíednáva vývoz odDadovÝch vód z vodotesnei bezodtokovei nádľže ĺžumDv`
-     ak sa pri realizácii vývozu zistĺ, Ze sa neiedná o vývoz tekuúch odpadových vôd. ale predmetom

vývozu je sedimentovaný zahustený odDad  (kal),  bude  mu  namiesto ceny v W  111.  bode  1.  tefto

g+#,Íb#odŤ#1#::;jiffi#++SgF#),ľž;::Ä;ĺ#ff3#;;:tmmz-ĺ.podhpoložn,
ALftJUÁ

za objednávateľa

lv. Faktuúcia
Oobjednávater bol oboznámený s plahým cennĺkom dodávateľa a súhlasí s nrm.  Faktuľácia vykonaných

žŔ#v#ýstera::::;==iľ.ťíť:B:::=+=:=g:;:=;:J:=;::::g;+::g::##i??!::lä:ť:#ťjq::;==:::::ĺTa+L:
oomeškané   s úhradou   vyúčtovacqj   fal"ry   je   dodávateľ   opľávnený   od   opjedná\mteľa   pozadovať
zaplatenie úrokov z omeškania vo výste určenej príslušnými pľávnymi predpismi.

V. Záveiiečhé ustanoven!a
Ak   nedQjde   kzrealizovaniu   predmetu   dohody   najneskôr   do   dha   zmlwne   dohodnutého   temínu
uvedeného  v Casti  11.  dohody,  táóo  dohoda  sa  rušĺ,  pričom  dodávateľ je  záľoveh  povinný  bezodkladne
vTáff  oDednávaterôvi  nĺm  ufiradenú  záloho\ĺú  platbu.  Táóo  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s uri5enĺm jedno vyhotovenie pre objednávatela a jedno vyhotovenie pie dodá\mteh.

ä#\Ĺ#Pjezháozák~úffiĹ3Z#.L:á3Lä:ií#i+i##:T%#LzmLn®LLd°ďriL#ffi#dL]zD##PP"03v"ťft=±ffi#JgE#E;#ĺ.E3#EaL.*i#vrrťdLdLLE#\LľzE###m"eoLm#
#j#®#ÄffimriEľffistyrit#ŽÍ##rHT###dŤ++uFmámíľ+ti-
Obbdnhddľ ud.m|e .úhLi. ľ- dobu neuľem a mdze h kedykoľ`n.k od`old pÍ.omnb ozrLámeníh doru6eným n. edreu ®odl`dh

/i' cc6ŕcrczh -3rcd/~b

-.wÍ`si,rR7Ť;NSKÁvoDAmsKÄ
--TúhÝfLtLZ['.|1VÁ  SPOLOČNOSŤ,  W.

.=,síL,Á?V#:#Rm„,"?

€  _  Ll  .   1o   !   ľ

GbGS   Ncao=|.ľyoIL= ŕtl.4:,.

ri|:-::_3_:_kffž_.ft.,ÉÁ,„^Ĺrí??za-

Z#^n-a^m-Z^nTJ*:ie.^Yľátz-Y,.,^Áh^._.^.m,.a.-€L±,.;,'/í-
Meno a priez`ĺisko vyvážajúceho

ľ

a)   vývoz`odpadových vôd zo žumpy      .+:.í?T....f m3         podpis objednáváteľa: ..... Á.á+.ttíri.é....

b)    vývGz zahusteného kalu zo septiku   .................   m3            podpis objednávateľa: ............................ „

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

d)   odbeiater odmietol vývoz a budú mu faktďo\ĺanó
dopiavné náklady
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podpis objednávatera: ..............................
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