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OPRAVNA FAKTURA 2172001306
(variabilný §ymbol)

Dátum vystavenia:
Dátum odoslania:
Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru, služby:

23.03.2017
30.03.2017
13.04.2017
23.03.2017

Platca:

Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
97212 Nedožery-Brezany

lčo:  00318302 DIČ:  2021162737

Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
97212 Nedožery-Brezany

by(Jh,,±),\,7,:,Ĺ),ll#,`

lnformácia  pre zákazn ĺka:
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
-v ľämci faktúry Vás informujeme o nových cenách vodného a stočného

Zmluva číslo:  306201107

Zákaznícky  Účet číslo:  100014500

=-zľažkcwé-Úhmy-pTei]t{ttľátnyTotrmťťťťmstvfm.*

Ku dňu 23.03.2017 evidujeme po vystavení opravnej faktúľy pľeplatok vo výške 2,17 €.
Preplatok Vám bude zaslaný na Váš bankový účet .

ODBER Tech.Č.  30008-45560-O            |Evid.č.:  67004 Adresa:  Hviezdoslavova 628,  Nedožery-Brezany                 | Názov:  Dom smútku

Obdobie od Obdobie do Typ plnen,a
Čĺslo Staľý NOvý Rozdiel Korekcia Fakturovane

MJ
Jedn. cena Cena celkom SpÔsob zistenia

vodomeru;  DN stav stav stavov množstva množstvci [€ bez DPH] [€ bez DPH]

1.1.2017 24`2.2017
Vodné-fixnázložkaT1 -55 deň 0,0329 -1,81

Rekapitulácia Sadzba Faktúra Odpočet DPH z predpisu  preddavkových  platieb SPOLu

DPH DPH% Základ                             DPH Základ                                      DPH                                    Celkom Základ                                D P H                               Celkom

20 -1,811                     -0,36 0,00 0,001                               0,00 •1,81     |                           -0,36    |                         -2,17

š:odčnnéé                 :;::: ::                    ::::€                            Celkom (S DPH)                      -2i`7€                              opravná faktúra -k úhrade:                            -2,17€
Vodné-fixná zložka',                                    -i ,Stočné-fixnázložka:0,

:;€                    P'atbyza°Páš3š:ľaé                    o.oo€      CELKOM  po oprave -k úhrade:                        -2il7€
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r,:Ľ3e ,Mo::haodv;i :laonuosve:u                         g "  o:k cáoÄ'Í-ssEOÁ` 0á:ĺos`Ť" c í®

sÚIIRNNÁ mFORMAclA K opRAVNE] FAKTURE číslo 2172ool3o6
VS dokladu vodné (m3) Stočné (m3) Celkom bez DP[I (€) Celkom s DPH (€) Zahmuté preddavky (€)

Pôvodný doklad 2171042083 0,000 0,000 1,81 2,17 0,00

Opravná faktúra 2172001306 0,000 0,000 -1,81 -2,17 0,00

Celkom 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Dňa 1.3.2017 bolo Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. doručené nové cenové rozhodnutie č. 0214/2017W,
ktorým Úrad pre reguláciu sieťoyých odvetví určuje ceny od 1.1. 2017 v súlade s Vyhláškou Č. 21/2017 Z. z. účinnou od 16.2,2017, ktorou
sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody
verejnou kanalizáciou .

Ceny schválené Rozhodnutim Úľadu pre reguláciu siet'ových odvetvi č. 0214/2017/V od 1.1.2017

Výroba a dodávka pitnej vody Odvedenie a čistenie odpadovej
verejným vodovodom vody verejnou.kapalizáciou

„VODNE„ „STOCNE"

bez DPH sDPH bez DPH sDPH

1 '1700 €/m3 1,4040 €/m3 1,0983 €/m3 1,3180 ďm3

Zároveň oznamujeme,  že  Úrad pre reguláciu  sieťových odvetvi  podľa §  17 ods.1  zákona č. 250/2012 Z.  z. o reguläcii v sieťových
odvetviach  zrušil  pÔvodné  rozhodnutie  č.  0098/2017/V zo dňa 9.12.2016.


