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

Všeobecná  úveľová  banka, e.s. 2089540458 / 0200        SK6602000000002089540458 SUBAsl(BX

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

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

Odberateľ:
Obec Nedožery-BľezanyObec Nedožery-Brezany

D ružstevná 367/i

Družstevná 367/197212 N edožery-Bíezany
Slovenská republikalčo:00318302     DIČ:

lč DPI+:

97212 Nedožery-Brezany
Slovenská ľepublika

Účet:I{onečný priJemca

Daňový doklad Dátu m vystávenia                                           i4.o3.2oi8
Dátum splatnosti                                       28.o3.2oi8

Faktúra č. (VS) 7218030156 Dátum dodania tov./služ.                             i2.03.2018

Záloha: Forma úhrady:    PlatobnÝ prikaz

Zmluva®bj.čĺslo Konšt. symbol:     0308

Dodací list č. Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám na základe Dohody o cene zo dňa  12.03.2018 za výkony špeciálnej dopravy, čistenie odpadovej vody

Označe nie dodávky

OOPRAVA

množst`ĺo dovezenej odpadovej vody

Rokapltulácla DPH:

Šadi5á|iir-      !   cenabezDPH
2o                  1                       ,04.4ť

1,00
22,00                m3

DPH`           Spolu s Dpl+
20,88                        125,2§

C®lkom

Vyhotovil:   Janka  Rišianová

1 o4..1,              2o.ee 125,29

66,0600                20                           13,21                              66,06
1,7430                 20

SPOLU  BEZ Dpl1:

Dpli:

7,67                               38,35

104'41

20,88

SUMA NA ÚHRADU:              €

:=rj_Tn+Ĺ}.q;i}`,.}:NSKÄVorhi'.Pmfh.KÁ
L   -='  n`.`'`:T+'Á   SPOLolť'+O/`_;`   /;.3,

•J' l-Lti --  u   J,li,
.  :/  :    5j   ľrievid_'í

Z03 -prevádzka pomoc. a obsl. činnosti'

125,29

pečiatka , podpis

CALL CENTRUM 0850111234                        e-maN: cc@st`ĺi]s.sk                                 fax: 048 / 4327 888                                `^ĺ`^ĺ`^ĺ.st`ĺDs.sk
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DOHODA 0 CENE č. 2018/80.Ý.`./.€`.ž.? .......
uzatvorená v zmysle zákona č.18/1996 Zz. o c®nácl. v zn®nĺ neskoičích pr®dpisov medzl

obiednávaoerom
Názov (mem, priez

Sídlo (adresa

PSC'

Í-L    LJ,,i_

'Ĺ'é,r~~     J6

ilL  IL    L-.`  .   ,ly ...-

lco....í.Í.d:!.i.J.'..L

Dátum

V zastl "Á.       1)-^-,.

a                    `',é-`-`cL      ' .,-.-
dodávaterom
Stredoslovenská vodánenská prevádzková spoločnosť, a. s.
ParGzánska cesta 5

37á#]#í:,ng#ľaobertová,vedúcazcprie\,Ídza
Adresa pľe postový styk:
Stredoslovenská `ĺodáľenská prevádzko\ĺá spoločnosť a.s.
Zákaznicke centrum Prie\ĺidza
V.Clementisa 52, 971  55 Prie\ridza

DIČ:  ..á'.A

lc DPH

ľl   € L_ ' J1

lBAN:  ..''.{..Z

Č 's'o tel

Ko'ntaktná

Fčä

6  ýl,,   um    ,J;,     Mf,,

®.h,      |J-uĺ^n,   h,'k-

OR OS 8. Bystrica, oddiel Sa, vložka Č.840/S
36 644 030

DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK 2022102236
!BAb!; VÚB banke. a.s.: SK66 0200 0000 0020 8954 045e
Tatra banka, a.S.: SK771100 0000 0026 2410 7235
ČSOB, 8. s.: SK42 7500 0000 0000 2591 8563
Komerční banka, a ..., BA: SK03 0100 0001070118610277
Call entmm tel.: 0850111234

1. Pnedmet dohod\/
Cistenúodpadovýchvôdzdomácnoi::::=:::::::%::=:=::::=i=i.:::::nlck::`O{9a:m&SPožor

nhn-ú

'''``.ť/'ŕ''('_:`'ŕ.L,'r'

_  -` ---- ` --,,. ?                    ObBcný

Mie§to:  ...... í:g.4'                  ojcdožLlfuť.8

111. Tvoľba cenv

Objednávateľo\/i  bude fakturované v súlade s Cennĺkom výkonov a služieb účinným od  .„1.1.2018 ...........
v platnom znenl,  podra položky č. Xll„ bodu 7. nasledovne:

1.  Pre  domácnosti  a  objekty  občíanskej  a technickej  vybavenosti  mrady,  Škob/,  kultúme  a obchodné
zariadenb a pod/
Bez vykoná\ranla rozbopo`ĺ kvalff)/ odpadových vôd

#:E:E=#ĺ##:=ť74#3ffi`fiTQx=#pH.)".°bmvďďuzbyn"dm"
S vykonaním rozbono`/ k`/alít)/ odpadových vôd
Pri  čistenl  odpadových  \ĺôd  z  domácnostl  a  opjeldov  občianskej  a  technickej  vybavenosti  je  možné
vprĺpade   potreby   vykonat'   aj   ľozbor   odpadových   vód.   O potrebe   ľozhodne   príslušná   prevádzka
kanalizácíT závodu, ktorá bude OV čistjt'. V to"o prípade sa náklady rozboni fákturujú opjednávaterovi.

#:cFRe.#snä:ĹTni|Ľgx:a.e:n:eĹákc!a:dd:o:::v`:änyeá.t;o::!#ib:b:ke#rh:ťE#;oiiľhh#nnoot:ä:j#gŤ
eQZQí:  hodnota 8000 mg/l CHSK je priememé zat'aženie odpadovej vody zo žumpy.

2.  K cene za čistenie odpadových  vôd z domácnostĺ a opjektov občianskej a technickej vybavenosti sa
v pľĺpade  objednanej  dopravy  pripočĺtajú  ä  príslušné  dopra\mé  náklady  a  praoo\ĺný  výkon  Íekálneho
vazidha podľa plahého cennĺka.
3.  V prípade  vykonania  rozbo"  odpadových  vôd  sa  pripočĺtajú  náklady  aj  na  rozbor  podľa  platného
cmnĺka.
4. K fakturovanej cene sa pripočĺta DPH podra plahých predpisov.
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J`_
Prikisenĺe:
Objednávateľ svqjím podpisom pot\/ľdzi+je Že:

-      si opjednáva vývoz odE)adových vôd z vodotesrei bezodtokovei nádľze ĺžumDv\
-      ak sa pri realizácii vývozu zistí, že sa neiedná o vývoz tekuvch odpadových \/Ôd, ale predrnetoim

vývozu je sedimentovaný zahustený odEiad  (kal),  bude  mu  namiesto ceny v Čl.111.  bode  1.  tepo

g:#!1#g#+ffioY#+i§##}'žž;;:Ä;ĺast.ig3L:HPLľznenĺ,podbpoiozky
AĺJĺľ4_=

za objed návatel@

lv. Fakturicia
Opjednávater bol  oboznámený s platným cenníkom  dodávatera a súhla§ĺ  s nĺm.  Fakturácia vykonaných

EĽť#+#si:::::aľĺĺs;ÚiF+#T;i:::::::i::#:;:a!:;:a!:#:#:::##t?ii:fií:::ťiLsa,q#;#!:::í:::#
omeškanie   s úhradou   vyúčtovacqj   faktúry   je   dodávateľ   oprá\/nený   od   objednávateb   pozado\ď
zaplatenie Úrokov z omeškania vo \ýške určenej pľí§lu§nými prá\ĺnymi predpismi.

V. Záv®rečné ustanov®nia

Ak   nedQjde   kzrealizovaniu   predmetu   dohody   najneskôr   do   dňa   zmluvne   dohodnutého   temínu
uvedeného  v časti  11.  dohody.  táto  dohoda  sa  ruší,  pričom  dodávateľ je  záľoveň  povinný  bezodkladne
vrátiť  opjednávaterovi  nĺm  uhradenú  zálohovú  platbu.  Táto  dohoda  je  vyhotovená  v 2  vyhotoveniach
s určením jedno vyhotovenie pre objednávatera a jedno vyhotovenĺe pre dodávateb.

OB[ed|[ednáwóeľveúladoeozákonome.122A2013Z.z.oocliľaneosabnýchúde)o\ĺeozmenoadoplnenínlel®ľýchzákono`ĺpodpl.omdoho®/oane

ä:i:::::Éť?=::ä#ä+#=:3\+:3##ť::::ffiä::#S:::=:zam.EddEo:=:::íTÍ:r#LJ#tE:#az#aaJ#:#:íť.'.tkmg?ľ:E3
a dtxll\mh. Ob|edr`á`mľ je lnform`ĺaný. Ze ogot)né úda)e sú spracwá`ané v inĺormačnom s)"mo dodá\rineľa a v nein^niJtne| mjem móžLJ b`ri' na
zíkl.de píeomno| zmlw)/ poskym`Aé oetĺm smnám na postový styk,  plstot)ný styk, ne oač, balenle . Íp=e!e±nl. hkeiĺ.  upomlenok a oznnmí, n.
pod+)dponJ.  .píhnJ  a \ý`nQi  inftxTnadtého  8}Bóému  ® epoločnost]am  m výkon  exbmého  audíbJ,  ak  "o  čirmod  eú  zmlume  zlbezfxmmiú  "ml
T"TTÍTi"
O|!edná\mer uóeľ`+ie eúlilae na dobu neuľEid ® móže ho kedykoM}k od\nolď plsomným aznámenlm Óoničeným na adre.u dodl`"ľa.

•.`Édoicrot/,-g.'€Ĺowo€t,

+..  t.Ĺ.±r,L  kF,   ccn!nJ

:|:T|-|Ll,Í":b[iľ?t,\';:%L%áj#Í;ga#.

Zädóffi"za
r        .ii.?   r,}Č.?022102236

/.    .'    -  ,

llbec  í.|Eeť=Fi.!j-bi`ezan!

®EI-

i qi i <              Z#:f::.Z:::NĽÍ#^#,:#m.,.ah^ ~~^,Nk.    ila l lctMeno a priezvisko \ĺy\ĺážajúceho

a)   vývoz odpadových vôd zo žumpy Ž2-      m3        nnHni_ef`hiednáuatela.      +ť/2;tJm3         podpis objednávatela: .......'./4ť.ťťi.ťť....

b)    vývozzahusteného kaluzoseptiku   .................   m3           podpis objednávateľa:„„ ........

c)    vývozzahusteného kalu zčov                            ....   m3          podpis objednávateľa: ..... +.„.„..„.„ ...........

d)    odberateľ odmietol vývoz a budú mu fakturované
dopravné náklady

FO-73 rev. 1 9 StM\u

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