
Západoslovenská vodárenská spoločno§t', a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,949 60 Nitra,
ICO: 36 550 949, Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného srldu Nitra Oddiel Sa, vložka číslo: 10l93/N
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OBJEDNÁVKA

Semerovce...,,. IČox:.00306908

Evidenčná pečiatka ZsVS, a.s

oBJEDNÁvATEt]
Obchodné meno* (FO/PO): ..Obec Dolné

Meno a priezvisko (občan)*:

Dátum narodenia*: ,

Korešpondenčná adresa (v pripade, ak nieje zhodnás adresou objednávatel'a) *:

ObecÝ: PSČ*

Ulica t:
číslo*

E-maiI:

Adresa výkonu práce/služby* :

Obec*: ..,,..DoInéSemerovce......

Ulicat: .....,.DolnéSemerovce.,,.,.,.

Kontaktná osoba*:

PREDM ET OBJEDNÁVKY * :.....prečistenie prečerpávacích staníc,...,

(dovoz Pitne.| vodY [m3] , preČistenie kanalizácie,vývozkalov [rn3], opravy STM, vytýčenie podzemných vedení a pod.)

Požadovaný dátum výkonu práce alebo službyxl ....l1.8.2021......

(Pozn, 
.ZsVS, a.s. si vYhradzuje P.rávo navrhnút' Objednávateťovi iný dátltm výkontt podlb nojich časovych a íechnicllych možnosti a tento oznámit,

Kontaktnej osobe Objedndvateťa osobne, telejoniilE, prípadne e-mailoný

Prípadný preplatok zo
zl o ženej zá| ohy ži ad ant
vrátiť Qresprávne
prečiarknuť)*: pošt,
poukážkou / prevodorn na ťrčet

Čislo úětu v tvare IBAN:

Úckje označené * sťt povinné

Ako objednávatel'vyhlasujem, že vyššie uvedené údaje sú pravrlivé.

Zavázuiem sa uhradit'celu za realizáciu prác, ktorá bude účtovaná v súlade so saclzbami uvedenými v platnom cenníku ZsVS,
a, §, Cenník výkonov a sluŽieb.|e dostupný na internetovej stránke spoločnosti www,zsvs,slďinformacie/cena-za-rraie_sluzby/.

lr:,:'"'::::::!|i^:l :!a* ob.jednávatel'a - $,zickej osoby v rozsahtt trreno. priezvisko, dáturn ttarodenia a adresa trvalého bydliska alebo pobytu je
iXYI?:jj': :i"Y|!:'T]]i:,"Jatrení Pred uzatvoreníln znrlttvy podl'a ČlánkLr 6 odsekLr 1 písmena b) nariadenia Európskeho pailamentu u Řuiý Éu e,lU16/6'19 o ochfane fuzických 9sO!,9ri splacov.ani osobnýcll údajov a o v_ol'ttonr pohybe takýcIltó údajov (d'ale.| terr copŘ) a nevyhnutné ňa účelyoPrávnených záqjmov Prevádzkovate|a podl'a Článku 6 odseku 1 písniena 0 GDpŘ. Ó"soune doale budň ucliovávané na.ineskór dovtědy, kým tó úude

PoskYtlluté do tretej krajiny. Na základe písoinnej žiádosti lná dotknutá orobu priuo ziiaat'Ó pristup t< ivÓlirn á.áu,itl* údajorn; právo o opravu; právonavYmazanie alebo obmedzenie sPracúvánia svojich osobných úda.iov; právo nanrietať na sprácúvanie oroúny.iiňá^iou; právo na prenosnosť osobnýchúdajov; právo podať návrh na začáie konania na Úrad. nu o.hrunu órob;ýcIl ťLd;jo; šR.

Žiadosti na. výkon Práv dotkntrtej osoby pocll'a GDPR je rnožné zaslat' na adresLr: Západoslovenská vodárenská spoločnost,, a.s,, Nábrežie zahydrocentrálou 4,949 60 Nitra, alebo ennáilonr na adresu oŠobnyudaj@zsvs.

V """"", """"", dr]a...,.,..........,..,........,.. V ,Dolných Senrerovciach., dria 8.10.202l....,.,.,....
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Tel. číslo*/rnobil:



potvrdcnic píúatia objcdnávkyzamestnatlcon]ZsVS. a.s

ZsVS, a,s. Sttana2/2


