
DoHoDA o oENE ě.
uzatvorená v zmydé zákona ě. 1811996 zz'

l-

obiednávateÍom

NázoV (rneno. príezvisko): Domov sociálnych s|!ži9p. '''''
sil|o (adÍesa): Drábsko č. 24
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Kontaktn á os o ba l P : EJá1 ová, Kováčová

stredos]ovenská Vodárenská prevád2ková spo očnost.' a's Reg': oR os B' Bystrica. oddie| sa' v|oŽka Č'84o/s
f%rlz anska cesta 5
974 01 Banská Bystrica ffi. :8,.Ji$:. ĚDň1: sK2o221o2236V zastúpení| Darina Gažuíová. VedÚcaZc Banská Bysríica Bankové spo]enie:
Adresa pre poštový styk: vÚa oanka. a.s'. čÍs]o úČtu: 20895 4o458/o2oa
stredos|ovenská vodárenská prevádzková spo]očnost, a s, Tatra banka a s olslo uČtu 26241a7235nrcaZákaznícke centrum Banská Bystrica' Í%rtŽánska cesta 73. euq zg &lEdérfi}Frrte€: o85o l11 234

Likvidácia odpadových vód zo žúmp pre objekty o;u##w*o,
||. Te rm ín a m iesto p|nenia

vlesto: '''Plí!9'ko Š. ?1! '97953 Lom nad Rimavicou

lll. Tvorba cenv
objednáVatel'ovi bude fakturované V sú|ade s cennkorn VýkonoV a sluŽieb Účinným od ''Q,].04.-2Qli.1'''' ''', ' v p|atnom zneni' pod|'a po|ožky č.Xll., bodu 7. nasJedovne:

t FŤe d!rnácnostia objekty občianskej vy bavenosti /Úrady ško]y. kultÚrne a obchodné za|iadenia' a pod'/:
Ebz vykonávania rozborov kva|ity odpado.vých vód.

z05VeI(ýKrtíšfaktu|ujecenuo'9625€@o2Lučenec'Zo3RieVidza,Zo4RirnaVskásobotaazo6
ZVo|en' Žiar nad Hronom fakturujú cenu 1'743 € /nB (bez DFH)'

Pri |ikvidácii odpadových vód pre domácnostia objekty občianskej Vybavenostije rnoŽné v prípade potreby Vykonať aj rozbor odpadoVýchvód. o potrebe rozhodne pris|uŠná prevádzka kana|izácií záVodu, tiorá bude ov likvioovai' Ý tornto p.lpuie sa náklal' rozboru fakturujÚobjednáVate|.oVi'
V prípade vykonania rozboru sa na zák|ade skutočnej koncentračnej hodnoty cHsK Vyhodnotenej Vzorlq určÍcena za |ikvjdáciu 1nŤdovezenej odpadovej vody ako násobok prekročenia oproti hodnoie aooo ng/| cF]sK, ktorým sa prenásobí cena za Iikvidáciu ím3dovezenei odpadovei vody pre obyvaterstvo, pozn': hodnota 8ooo rÍg/| čHSrje prierreine zaťazunie oop"Jovq: uooy .o zunlpy odobyvatel'stva
2' K cene za ]]kVidác]u odpadových VÓd pre domácnostja objekt} obč|anske] VybaVenost| sa V pripade ob]ednanej dopravy prrpoc a]u a]prisluŠné dopravné nák|ady a pracovný Výkon fekálneho Vozid|a podta p|atného cennika'
3' V prípade Vykonania |ozboru odpadoVých Vód sa pripočÍtajÚ nánaoy.a; na |ozbor pod|,a platného cennika'
4' K faktu|ovanej cene sa p.ipočíta DPH pod|'a p|atných predpisoV,

IV. Fakturácia
objednávatel' bo| oboznárnený s p|atným cenníkom odberateta obsahu zo Žúrnp a sÚhlasÍs ním' Fakturácia Vykonaných prác buderea|izovaná V sú|ade s touto uzatvorénou dohodou ocene' objednáVatel'sa zavázuje uhradit,zá|ohu vo výške '''30.QQ' €' ktoráje zároveňpÍedbežnou cenou objednaného výkonu' Lehota sp|atnosti Vyúčtovacej faktÚry je 17 dniodo dňa jej Vystavénia' ' za orneŠkanie s úhradouVy úč tovacej fa ktÚry je dodáVate|, oprávnený od objednáVate|.a poŽadovat, zaplatenie úrokov z oÍneškania vo Výške určene] pris|uŠnýmip|áVnymi predpismi.

v ' záve|eéné ustanovenia
Ak nedójde k zrealizovaniu predrnetu dohody najneskór do dňa zm|uvne dohodnutého termínu uvedeného V časti I|' dohody. táto dohoda saruŠí' pričom dodávatel je zároveň povinný bezodk|adne VrátÍt, objednávatel,ovi ním uhradenÚ zá|ohovÚ p|atbu' Táto dohoda ]e Vyhotovená V 2vyhotoveniach s určení.n].edno vyhotovenie pfe objednávatela ; jedno Vyhotovenie pre dodávatera'

objednéVálel V sú|ádeso zákononč, 42a2aa2 zz' o
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