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Obec NedožeryiBrezany
Dľužstevná 367/1
97212 Nedožery-Brezany

FAKTÚRA 2171038815
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 23.02.2017
Dátum odoslania: 24.02.2017
Dátum splatnosti: 10.03.2017
Dátum dodania tovaru, služby: 20.02.2017

Platca:

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

lčo:  00318302 DIČ:  2021162737

Zmluva čĺslo:  306201107

Zákazni'cky  účet čĺslo:  100014500

lnformácia  pre zákaznĺka:

i  Záloha zaplatená v mesjaci vystavenia faktúry  bude započítaná do nasledujúcej faktúry.-v rámci faktúry Vás informujeme o nových cenách vodnélio a stočného
• zrážkové úhľny pre aktuálny ľok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podl'a období a sadzieb cien

Obdobie od Obdobie do Typ plnen,a Čĺslo Starý NOvý ROzďel Korekcia % Fakturované
MJ

Jedn. cena Cena celkom
Spôsob zlsteniavodomeru  DN stav stav stavov množstva množstvo [€ bez DPH] [€ bez DPH]

ODBER Tech.č.:  30008-52780-O             | Evid.Č.   49417 Adresa: V.  8.  Nedožerského,  Nedožery-Brezany Názov:  Areál Vrbičky

29.  11.  2016 31.12   2016 Vodné 02744514,DN 20 42 42 0 0 100 0 m3 1 , 1 700 0,00 Výpočtom

1.1.  2017 23.1.  2017 Vodné 02744514; DN 20 42 42 0 0 100 0 m3 1,0741 0,00 Odpcičet stroj kom

241.  2017 20.  2.  2017 Vodné 02744514;DN 20 42 42 0 0 100 0 m3 1,0741 0,00 Odpočet stroikom

1.1.  2017 20.  2.  2017
Vodné-fixnázložkaT1

100 51 deň 0,0329 1,68

Rekapitulácia Sadzba Faktúra Odpočet DPH z predpisu  preddavkových  platíeb SPOLU
DPH DPH% Základ                             DPH Základ                                      DPH                                    Ceikom Základ                                 DPH                                Celkcm

20 1,681                   0,34 0,00 0,001                               0.00 1,68    |                           0,34    |                         2]02

Vodné:                            O m3                         0,00 € (bez  DPH)Stočné:Om3o,oo€(bezDPH)Vodné-fixnázložka:i,68€(bezDPH)Stočné-fixnázložka:0700€(bezDPH)

Celkom (s DPH):                      2,02 €
piatby za opakované dodania:                 0,00€                                 K  ÚHRADE:                      2i02 €

•:~,.

Vystavil(a):  Eva  Pišová sTRF.DosijovmsfiÁ voDÁRENSKA
PREVÁDZKOVÁ  SPOLOČNOSŤ
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V zmysle Vyhlášky č. 225/2016 Z.z. sa odberné miesta odberateľov pitnej vody
členia do tarifných skupín:
- podľa menovitého priemeru DN vodomera na odbernom mieste
-bez osadeného vodomera a určené na distribúciu pitnej vody sa zaraďujú do
tarifnej skupiny T1,
• s osadeným združeným vodomerom do tarifnej skupiny podľa menovitého

priemeru  DN väčšieho meradla

vaľiabllná
zložka ceny v
ams:8čDNPÉH)

1,2557

V zmysle Vyhlášky č. 225/2016 Z.z. sa odberné miesta
producentov odpadovej vody členia do tarifných skupín:
- podľa menovitého priemeru DN vodomera na odbernom mieste
začleneného pre výrobu a dodávku pitnej vody
- bez osadeného vodomera pitnej vody a na ktorom sa odvádza
odpadová voda od iného regulovaného subjektu do tarifnej skupiny
T1,...

...bližšie informácie na www.stvps.sk

Flxná zložka ceny je platba v eurách za rok, ktorá sa určuje podľa tarifnej skupiny a bude určená v závislosti od rezervovaného prietoku vody pripojenej
nehnutel'nosti na verejný vodovod vodovodnou pripojkou a pripojenej nehnutel'nosti na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou a to samostatne pre
výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a  odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Uplatňuje sa samostatne
pre každé odberné miesto a vo faktúre sa prepočítava pomerom fakturovaných dní.

Variabilná zložka ceny je cena v eurách za  1  m3. Vychádza z dodaného množst\ffi pmej vody, prĺpadne odvedenej odpadovej vody vynásobenej cnou za  lm3 a
vstupujedocelkovejcenydodávky.

Odberatel'ovi  cx]bemého  miesta  pripQjeného  vodovcx]nou  pn'pojkou  na  verejný  vodovcd  a  kanalÉačnou  pri'pQi.l®u  na  veľejnú  kanalficiu  vzniká  potinnosť úhiady
obidvoďi zložiek a3ny iivedených na fáktún3 dodávateľa.


