OBEC POHRANICE

Distribúcia
Dttum:

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Akciová

spoločnosť

Je zapísaná

v Ob

podacie elslo:

Faktúra - daňový doklad

vyba'luje;

Číslo dokladu: 9000107316
Odberatel'

Dodávateľ

Obec Pohranice
Obecný úrad
Pohranice
951 02 Pohranice

spp - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
SLOVENSKÁ

REPUBLIKA

IČO: 35910739
IČ DPH skupiny:

Slovensko

DiČ: 2021931109
SK7020000372

IČO: 00308382
IČDPH:

Bankový ústav: VÚB
Bankový účet EUR 1119353/0200

Informácie o platbe

Číslo zákazníka
Číslo obj./dátum obj.
Číslo/dátum zákazky

Bankový ústav: Tatrabanka
Bankový účet EUR 2627712668/1100
USD 2821712522/1100

Variabilný symbol
Konštantný symbol
Deň splatnosti
Forma úhrady
Dátum vyhotovenia
Dátum dodania
Mena

Detaily faktúry
Pol. Označenie - názov
Množstvo
MJ
10

DiČ: 2022152772

11003148
17/2011/ 21.03.2011
126914/ 04.04.2011
9000107316
0308
18.04.2011
Bankový prevod
04.04.2011
21.03.2011
EUR

(doplnkový text k
Cena / MJ

materiálu)
Cena spolu bez DPH

Sadzba DPH

EUR 1 1 JV

581,90

20,00 %

600040 - vytýčenie plynovodu
1

Sumarizácia

DPH

JV

Sadzba

Skutočné výkony

581,90

DPH v %

základ

20,00

K úhrade celkom:

dane

Suma DPH

581,90

116,38

Cena s DPH

698,28

698,28 EUR

Počet priloh:3
Názov:záznam

Vyhotovil:
Za predmet
zodpovedá:

o vykonan íprác, výpočet, objednávka,

Alžbeta Stachová
fakturácie
Petrovič Marián

E-mail::Utvarfakturacie@spp.sk
Telefón:

037/6265687

Strana:1

spp - distribúcia, a. s.
DPJuh
DPJuhLNr
i

Mlynské

Adresa:

Bratislava

Levická 9,949 01 Nitra

~ Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

ZÁPIS
z vytýčenia plynárenského zariadenia
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Charakteristika

vytyčovaného
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Zo dňa:
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zariadenia:
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Popis terénu:

Technický popis plynárenského zariadenia:
Vytýčenie vykonané: prístrojom,

.
lfl.,-;

.

fyzicky, podl'a prevádzkovej

Trasa plynového zariadenia bola vyznačená:_farbou,

dokumentácie,

meradlom.

kolíkmi, vo všetkých bodoch

Tento zápis nenahrádza vyjadrenie k stavebnému konaniu!
UPOZORNENIE!
Je zakázaný akýkol'vek zásah do plyn zariadení bez vedomia SPP-distribúcia, a.s.
Všetky zemné práce bližšie ako 1,5m od vytýčenia plynovodného
zariadenia vykonat'
Rešpektovať ochranné pásmo plynovodného zariadenia.
Zabezpečiť plynovod pred poškodením cudzími osobami.

výhradne

ručne.

Akékol'vek mechanické poškodenie plynovodu alebo jeho izolácie neodkladne hlásit' na DPJuhLNr
(meno majstra
č.t. 09
./..
, DISPEČiNG DPJuh č.t, 0850/111 727,.
Pred zásypom plynovodu prizvať zástupcu SPP-distribúcia, a.s. na obhliadku.
Neznižovať ani nezvyšovať vrstvu zeminy nad plynovodom bez súhlasu SPP-distribúcia, a.s.
Jodržiavať zákaz výstavby, ·umiestňovania objektov a zriaďovanie skládok na trase plynovodu.
"---Dodržiavať zákaz prechádzania ťažkých vozidiel nad plynovodom, ktorý nie je chránený proti mechanickému
niu.

poškode-

Pri práci v blízkosti plynovodu sa musia dodržiavat' platné právne a normatívne predpisy, najmä:
Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,.
Zákon Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Č. 656/2004 Z.z.
Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,.
Zákon č.16211995 Z.z. o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,.
Zákon čAO/1964 Zb. občianský zákonník v znení zákona č.264/1999Z.z.
VyhláškaSÚBPaSBú
č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a ochrane technických zariadení pri stavebných.prácach,.
STN 38 6413, STN 386415, STN 386410, STN 73 6005, STN 73 3050, TPP 701 03, TPP 702 01, TPP 70202,
súvisiace predpisy a podmienky SPP-distribúcia, a.s. uvedené vo vyjadrení k predmetnej akcii.
Ďal'šiepodmienky:
$PP"distribúcia,

a.s. nezodpovedá za následné zmeny označenia.

Objednávatel'písomne

potvrdzuje, že vytýčenie plyn.zariadenia
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Objednávatel'

bolo vykonané podl'a jeho požiadaviek .

..
za SPP-distribúcia,

u.

a.s .

