
Faktúra - daňový doklad č. 18/06/10/11

Zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu v Trnave, oddiel: Sro,
vložka Č. 22330rr

Dodávateľ:
W-DDD, s.r.o.
Bohdanovce nad Trnavou 397
PSČ 91909

IČO: 44 286 465
IČ DPH: SK 2022659551
Peňažný ústav:
Číslo účtulkód banky: I

Druh dodávky: Deratizácia,

Konštantný symbol: 0308

HZ- obje číslo:

Dodáv. prfkaz číslo:

Zmluva o dielo: Č. 412011

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy: Dátum vystavenia: 23.10.2011
Daňová povinnost: 23.10.2011
Dátum splatnosti: 07.112011
Forma úhrady: P.P.
Dátum dodania službyl rijatia latby:

vid'. pnloha č. 1

Odberateľ: Správa kultúrnych a šprtových
zariadení mesta Trnava
Hlavná 17
TRNAVA

IČO: 598135
IČ DPH :SK 20211990963

Fakturujeme Vám za deratizačné práce v objektoch Správy kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava (viď príloha Č. l) v zmysle zmluvy o dielo č. 4/2011

Suma bez DPH:
DPH 20%
Suma k úhrade:

1 861,67 €
372,33 €

2234,00€

Slovom: dvetisícdvestotridsaťštyri,- OO €
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/ Objekty Správy kultúrnych a športových zariadeni mesta Trnava v ktorých bola vykonaná
deratizácia dňa 20.10.2011 v zmysle zmluvy č. 4/2011

1. Mestská športová hala, Rybníkova 15, Trnava. 202,00 €

2. Kultúrny dom Trnava - Modranka, Seredská č. 66. 270,00€

3. Plaváreň Zátvor, Rovná č. 9, Trnava. 99,00€

4. Športový areál A. Malatinského, Športová č. 1, Trnava. 350,00 €

5. Kino Hviezda, Paulínska č. 1, Trnava. 185,00 €

6. Kúpalisko Castiglione, J.Slottu Č. 42 , Trnava, 197,00 €

7. Mestská veža, Štefánikova Č. 1, Trnava. 50,00 €

8. TINS, Štefánikova č. 1, Trnava, 50,00 €

10. Prenajaté priestory KD Kopánka, Ľudová Č. 37 (suterén + l.NP).

139,00 € -/~ ír lj /";N:f.A/} '0

175,00 €

9. Kultúrny dom Kopánka, Ľudová Č. 37, Trnava,

ll. SKašZ MT, L + II. NP., Hlavná 17, Trnava. 197,00 €

12. Fut.ihriská- šatne, Rybníková 14, Trnava 320,00€

SPOLU 223400e

Vystavil: Jozef Winter
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919 09f~~~!~' 197
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W-DDD, s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 397,
PSČ 919 09

Jozef Winter, konateľ, tel. 0905 649308, email: jozef.winter@centrum.sk

PROTOKOL

o vykonaní práce - DDD

Miesto: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná
17, Trnava-Mestská športová hala, Rybníkova 15, Trnava.

Dátum:
20.04.2011

Druh práce: DEZINSEKCIA DERATIZÁCIA

Škodca:
hlodavce

Výkon: Podľa zmluvy čA/2011

Použitý prípravok:
DERATION, RATEX,

Lepkové pásky
Použitá koncentrácia:

Odberateľ - správca bol poučený o prípravných prácach, povinnosti oboznámiť včas všetky osoby
v objekte, s vyčistením a sprístupnením priestorov. V prípade dezinsekcie s uchovaním potravín,
nezdržiavaním sa v priestoroch počas a v krátkej dobe po asanácií, nutnosťou intenzívneho
vetrania pri vstupe do asanovaných priestorov a potrebu umytia vecí, ktoré budú bezprostredne
používané, ako poháre, príbory, zubné kefky, riad a podobne. Nemanipulovať s deratizačnými
nástrahami.

Poznámka:
Deratizačné práce je nutné opakovať v rámci jarnej deratizácie

Za odberateľa:
~ ---------------

Za W-DDD, s.r.o. :
Jozef Winter, konateľ 919 I

Bohdanovce nad Tmavou 20.10.2011

mailto:jozef.winter@centrum.sk


W-DDD, s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 397,
y

PSC 919 09
Jozef Winter, konateľ, teL 0905 649308, email: jozef.winter@centrum.sk

PROTOKOL

o vykonaní práce - DDD

Miesto: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná
17, Trnava -. Kultúrny dom Trnava - Modranka, Seredská č. 66.

Dátum:
20.04.2011

Druh práce: DEZINSEKCIA DERATIZÁCIA

Škodca:
hlodavce

Výkon: Podľa zmluvy č.4/2011

Použitý prípravok:
DERATION, RATEX,

Lepkové pásky
Použitá koncentrácia:

Odberateľ - správca bol poučený o prípravných prácach, povinnosti oboznámiť včas všetky osoby
v objekte, s vyčistením a sprístupnením priestorov. V prípade dezinsekcie s uchovaním potravín ,
nezdržiavaním sa v priestoroch počas a v krátkej dobe po asanácií, nutnosťou intenzívneho
vetrania pri vstupe do asanovaných priestorov a potrebu umytia vecí, ktoré budú bezprostredne
používané, ako poháre, príbory, zubné kefky, riad a podobne. Nemanipulovať s deratizačnými
nástrahami.

Poznámka:
Deratizačné práce je nutné opakovať v rámci jarnej deratizácie

Za odberateľa:
"

-- - - ---- - - - - -

za W-DDD, s.r.o. :
Jozef Winter, konateľ 9H 17

I
Bohdanovce nad Tmavou 20.10.2011

mailto:jozef.winter@centrum.sk
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W-DDD, s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 397,
PSČ 919 09

Jozef Winter, konateľ, tel. 0905 649308, email: jozef.winter@centrum.sk

PROTOKOL

o vykonaní práce - DDD

Miesto: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná
17, Trnava - Fut.ihriská - šatne, Rybníková 14, Trnava

Dátum:
20.04.2011

Druh práce: DEZINSEKCIA DERATIZACIA

Škodca:
hlodavce

Výkon: Podľa zmluvy č.4/2011

I

Použitý prípravok:
DERATION, RATEX,

Lepkové pásky
Použitá koncentrácia:

Odberateľ - správca bol poučený o prípravných prácach, povinnosti oboznámiť včas všetky osoby
v objekte, s vyčistením a sprístupnením priestorov. V prípade dezinsekcie s uchovaním potravín,
nezdržiavaním sa v priestoroch počas a v krátkej dobe po asanácií, nutnosťou intenzívneho
vetrania pri vstupe do asanovaných priestorov a potrebu umytia vecí, ktoré budú bezprostredne
používané, ako poháre, príbory, zubné kefky, riad a podobne. Nemanipulovať s deratizačnými
nástrahami.

Poznámka:
Deratizačné práce je nutné opakovať v rámci jarnej deratizácie

za odberateľa:
----------------

----------------

..
Za W-DDD, s.r.o. : vl

Jozef Winter, konateľ 91909
v

lv _~
'l

\

Bohdanovce nad Tmavou 20.10.2011

mailto:jozef.winter@centrum.sk


W-DDD, s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 397,
v

PSC 919 09
Jozef Winter, konateľ, teL 0905649308, email: jozef.winter@centrum.sk

PROTOKOL

o vykonaní práce - DDD

Miesto: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná
17, Trnava - Prenajaté priestory KD Kopánka, Ľudová Č. 37.

Dátum:
20.04.2011

Druh práce: DEZINSEKCIA DERATIZÁCIA

Škodca:
hlodavce

Výkon: Podľa zmluvy č.4/2011

Použitý prípravok:
DERATION, RATEX,

Lepkové pásky
Použitá koncentrácia:

Odberateľ - správca bol poučený o prípravných prácach, povinnosti oboznámiť včas všetky osoby
v objekte, s vyčistením a sprístupnením priestorov. V prípade dezinsekcie s uchovaním potravín,
nezdržiavaním sa v priestoroch počas a v krátkej dobe po asanácií, nutnosťou intenzívneho
vetrania pri vstupe do asanovaných priestorov a potrebu umytia vecí, ktoré budú bezprostredne
používané, ako poháre, príbory, zubné kefky, riad a podobne. Nemanípulovať s deratizačnými
nástrahami.

Poznámka:
Deratizačné práce je nutné opakovať v rámci jarnej deratizácie

za odberateľa:

~ -

Za W-DDD, s.r.o. :
Jozef Winter, konateľ 919 I

IČ DItH: vn..._
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Bohdanovce nad Tmavou 20.10.2011
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W-DDD, s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 397,
\ti

PSC 919 09
Jozef Winter, konateľ, tel. 0905 649 308, email: jozef.winter@centrum.sk

PROTOKOL

o vykonaní práce - DDD

Miesto: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná
17, Trnava - Kúpalisko Castiglione, Jfšlottu č. 42 , Trnava

Dátum:
20.04.2011

Druh práce: DEZINSEKCIA DERATIZÁCIA

Skodca:
hlodavce

Vykon: Podľa zmluvy č.4/2011

Použitý prípravok:
DERATION, RATEX,

Lepkové pásky
Použitá koncentrácia:

Odberateľ - správca bol poučený o prípravných prácach, povinnosti oboznámiť včas všetky osoby
v objekte, s vyčistením a sprístupnením priestorov. V prípade dezinsekcie s uchovaním potravín ,
nezdržiavanim sa v priestoroch počas a v krátkej dobe po asanácií, nutnosťou intenzívneho
vetrania pri vstupe do asanovaných priestorov a potrebu umytía vecí, ktoré budú bezprostredne
používané, ako poháre, príbory, zubné kefky, riad a podobne. Nemanipulovať s deratizačnými
nástrahami.

Poznámka:
Deratizačné práce je nutné opakovať v rámci jarnej deratizácie

za odberateľa:
- - - - - - - - - - - -

-_._- ---
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za W-DDD, s.r.o. :
Jozef Winter, konateľ 919 Ol
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Bohdanovce nad Tmavou 20.10.2011
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W-DDD, s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 397,
v

PSC 919 09
Jozef Winter, konateľ, tel. 0905 649 308, email: jozef.winter@centrum.sk

PROTOKOL

o vykonaní práce - DDD

Miesto: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná
17, Trnava - Kino Hviezda, Paulínska č. 1, Trnava.

Dátum:
20.04.2011

Druh práce: DEZINSEKCIA DERATIZÁCIA

Škod ca:
hlodavce

Výkon: Podľa zmluvy čA/20l1

Použitý prípravok:
DERATION, RATEX,

Lepkové pásky
Použitá koncentrácia:

Odberateľ - správca bol poučený o prípravných prácach, povinnosti oboznámiť včas všetky osoby
v objekte, s vyčistením a sprístupnením priestorov. V prípade dezinsekcie s uchovaním potravín ,
nezdržiavaním sa v priestoroch počas a v krátkej dobe po asanácií, nutnosťou intenzívneho
vetrania pri vstupe do asanovaných priestorov a potrebu umytia vecí, ktoré budú bezprostredne
používané, ako poháre, príbory, zubné kefky, riad a podobne. Nemanipulovať s deratizačnými
nástrahami.

Poznámka:
Deratizačné práce je nutné opakovať v rámci jarnej deratizácie

Za odberateľa:
_.- -~--.....

Za W-DDD, s.r.o. : WI

Jozef Winter, konateľ 919091

-
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Bohdanovce nad Tmavou 20.10.2011
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W-DDD, s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 397,
v

PSC 919 09
Jozef Winter, konateľ, teL 0905 649 308, email: jozef.winter@centrum.sk

PROTOKOL

o vykonaní práce - DDD

Miesto: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná
17, Trnava - Športový areál A. Malatinského, Športová č. 1,
Trnava.

Dátum:
20.04.2011

Druh práce: DEZINSEKCIA DERATIZÁCIA

Šlwdca:
hlodavce

Výkon: Podľa zmluvy č.4/2011

Použitý prípravok:
DERATION, RATEX,

Lepkové pásky
Použitá koncentrácia:

Odberateľ - správca bol poučený o prípravných prácach, povinnosti oboznámiť včas všetky osoby
v objekte, s vyčistením a sprístupnením priestorov. V prípade dezinsekcie s uchovaním potravín,
nezdržiavaním sa v priestoroch počas a v krátkej dobe po asanácií, nutnosťou intenzívneho
vetrania pri vstupe do asanovaných priestorov a potrebu umytia vecí, ktoré budú bezprostredne
používané, ako poháre, príbory, zubné kefky, riad a podobne. Nemanipulovať s deratizačnými
nástrahami.

Poznámka:
Deratizačné práce je nutné opakovať v rámci jarnej deratizácie

Za odberateľa:
----- - - -- - - - -- -- - -

za W-DDD, s.r.o. :
Jozef Winter, konateľ 919 O

"
Bohdanovce nad Tmavou 20.10.2011

mailto:jozef.winter@centrum.sk


W-DDD, s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 397,
PSČ 919 09

Jozef Winter, konateľ, tel. 0905 649 308, email: jozef.winter@centrum.sk

PROTOKOL
o vykonaní práce - DDD

Miesto: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná
17, Trnava -. Plaváreň Zátvor, Rovná č. 9, Trnava.

Dátum:
20.04.2011

Druh práce: DEZINSEKCIA DERATIZÁCIA

Škodca:
hlodavce

Výkon: Podľa zmluvy č.4/20l1

Použitý prípravok:
DERATION, RATEX,

Lepkové pásky
Použitá koncentrácia:

Odberateľ - správca bol poučený o prípravných prácach, povinnosti oboznámiť včas všetky osoby
v objekte, s vyčistením a sprístupnením priestorov. V prípade dezinsekcie s uchovaním potravín ,
nezdržiavaním sa v priestoroch počas a v krátkej dobe po asanácií, nutnosťou intenzívneho
vetrania pri vstupe do asanovaných priestorov a potrebu umytia vecí, ktoré budú bezprostredne
používané, ako poháre, príbory, zubné kefky, riad a podobne. Nemanipulovať s deratizačnými
nástrahami.

Poznámka:
Deratizačné práce je nutné opakovať v rámci jarnej deratizácie

Za odberateľa: - - - -

Za W-DDD, s.r.o. : s 397Jozef Winter, konateľ

I
__ Vvv

Bohdanovce nad Trnavou 20.10.2011

mailto:jozef.winter@centrum.sk


W-DDD, s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 397,
PSČ 919 09

Jozef Winter, konateľ, tel. 0905 649308, email: jozef.winter@centrum.sk

PROTOKOL

o vykonaní práce - DDD

Miesto: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná
17, Trnava -. Mestská veža, Štefánikova č. 1, Trnava.

Dátum:
20.04.2011

Druh práce: DEZINSEKCIA DERATIZÁCIA

Škodca:
hlodavce

Výkon: Podľa zmluvy čA/2011

Použitý prípravok:
DERATION, RATEX,

Lepkové pásky
Použitá koncentrácia:

Odberateľ - správca bol poučený o prípravných prácach, povinnosti oboznámiť včas všetky osoby
v objekte, s vyčistením a sprístupnenfm priestorov. V prípade dezinsekcie s uchovaním potravín ,
nezdržiavaním sa v priestoroch počas a v krátkej dobe po asanácií, nutnosťou intenzívneho
vetrania pri vstupe do asanovaných priestorov a potrebu umytia vecí, ktoré budú bezprostredne
používané, ako poháre, príbory, zubné kefky, riad a podobne. Nemanipulovať s deratizačnými
nástrahami.

Poznámka:
Deratizačné práce je nutné opakovať v rámci jarnej deratizácie

Za odberateľa:
- - - - - - - -

ul
Za W-DDD, s.r.o.: 91909 B

Jozef Winter, konateľ IIr.o
I \

Bohdanovce nad Trnavou 20.10.2011

mailto:jozef.winter@centrum.sk


W-DDD, s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 397,
PSČ 919 09

Jozef Winter, konateľ, tel. 0905 649 308, email: jozef.winter@centrum.sk

PROTOKOL

o vykonaní práce - DDD

Miesto: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná
17, Trnava - TINS, Štefánikova č. 1, Trnava,

Dátum:
20.04.2011

Druh práce: DEZINSEKCIA DERATIZÁCIA

Škodca:
hlodavce

Výkon: Podľa zmluvy č.4/2011

Použitý prípravok:
DERATION, RATEX,

Lepkové pásky
Použitá koncentrácia:

Odberateľ - správca bol poučený o prípravných prácach, povinnosti oboznámiť včas všetky osoby
v objekte, s vyčistením a sprístupnením priestorov. V prípade dezinsekcie s uchovaním potravín,
nezdržiavaním sa v priestoroch počas a v krátkej dobe po asanácií, nutnosťou intenzívneho
vetrania pri vstupe do asanovaných priestorov a potrebu umytia vecí, ktoré budú bezprostredne
používané, ako poháre, pribory, zubné kefky, riad a podobne. Nemanipulovať s deratizačnými
nástrahami.

Poznámka:
Deratizačné práce je nutné opakovať v rámcijamej deratizácie

Za odberateľa: ----------

Za W-DDD, s.r.o. : 9191
Jozef Winter, konateľ

\

Bohdanovce nad Tmavou 20.10.2011

mailto:jozef.winter@centrum.sk


W-DDD, s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 397,
PSČ 919 09

Jozef Winter, konateľ, tel. 0905 649 308, email: jozef.winter@cen1rum.sk

PROTOKOL

o vykonaní práce - DDD

Miesto: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná
17, Trnava - Kultúrny dom Kopánka, Ľudová č. 37, Trnava.

Dátum:
20.04.2011

Druh práce: DEZINSEKCIA DERATIZÁCIA

Škodca:
hlodavce

Výkon: Podľa zmluvy č.4/2011

Použitý prípravok:
DERATION, RATEX,

Lepkové pásky
Použitá koncentrácia:

Odberateľ - správca bol poučený o prípravných prácach, povinnosti oboznámiť včas všetky osoby
v objekte, s vyčistením a sprístupnením priestorov. V prípade dezinsekcie s uchovaním potravín ,
nezdržiavaním sa v priestoroch počas a v krátkej dobe po asanácií, nutnosťou intenzívneho
vetrania pri vstupe do asanovaných priestorov a potrebu umytia vecí, ktoré budú bezprostredne
používané, ako poháre, príbory, zubné kefky, riad a podobne. Nemanipulovať s deratizačnými
nástrahami e .

Poznámka:
Deratizačné práce je nutné opakovať v rámci jarnej deratizácie

Za odberateľa:
- -- - ------

1

Za W-DDD, s.r.o. : 9190f
Jozef Winter, konateľ

Ir
I

Bohdanovce nad Tmavou 20.10.2011

mailto:jozef.winter@cen1rum.sk


W-DDD, s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 397,
v

PSC 919 09
Jozef Winter, konateľ, tel. 0905649308, email:jozef.winter@centrum.sk:

PROTOKOL

o vykonaní práce - DDD

Miesto: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná
17, Trnava +-, SKaŠZ MT, 1.+ IL NP., Hlavná 17, Trnava.

Dátum:
20.04.2011

Druh práce: DEZINSEKCIA DERATIZÁCIA

Škodca:
hlodavce

Výkon: Podľa zmluvy č.4/2011

Použitý prípravok:
DERATION, RATEX,

Lepkové ~ásky
Použitá koncentrácia:

Odberateľ - správca bol poučený o prípravných prácach, povinnosti oboznámiť včas všetky osoby
v objekte, s vyčistením a sprístupnením priestorov. V prípade dezinsekcie s uchovaním potravín,
nezdržíavaním sa v priestoroch počas a v krátkej dobe po asanácií, nutnosťou intenzívneho
vetrania pri vstupe do asanovaných priestorov a potrebu umytia vecí, ktoré budú bezprostredne
používané, ako poháre, príbory, zubné kefky, riad a podobne. Nemanipulovať s deratizačnými
nástrahami.

Poznámka:
Deratizačné práce je nutné opakovať v rámci jarnej deratizácie

Za odberateľa:
~-- -------~-

Za W-DDD, s.r.o. :
Jozef Winter, konatel 9791

,

Bohdanovce nad Tmavou 20.10.2011

mailto:email:jozef.winter@centrum.sk:

