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Rozú  tovanie po  l'a období a sadzieb cien

Obdobie od Obdobie do Typ p'nenia
Číslo Staú NOvý ROzdiel Korekcia % Fakturované MJ

Jedn. cena Cena celkom Spôsob zistenia
vodomeru,  DN stav stav stavov rnnožstva množstvo [€ bez DPH] [€ bez  DPH]

ODBER Tech.č.:  30008-45300-O             | Evid.Č    67005 Adresa:  Hviezdoslavova výtokový/stojan ,  Nedožery-Bre Názov: Výtokový stojan

29.11.  2016 31.12.  2016 Vodné 2420612,DN 20 114 114 0 0 100 0 m3 1   1700 000 Výpočtom

1.1    2017 17.1.  2017 Vodné 2420612,DN 20 114 114 0 0 100 0 rn3 1.0741 0.00 Odpočet stroikom

18.1.  2017 24. 2.  2017 Vodné 2420612.ON 20 114 114 0 0 100 0 m3 1,0741 0,00 Odpočet stroikom

1.1.  2017 24.  2.  2017
Vodné-fixnázložkaT1 100 55 deň 0,0329 1,81

RekapituláciaDPH Sadzba Faktúra Odpočet DPH z predpisu  preddavkových  platieb SPOLU

DPH% Základ                             DPH Základ                                      DPH                                     Celkom Základ                                  DPH                                 Celkom

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

Vodné:                            O m3                         0,00 € (bez DPH)Stočné:Om30,00€(bezDPH)Vodné-fixnázložka:ijsi€(bezDPH)Stočné~fixnázložka:0,00€(bezDPH)

Celkom (s  DPH):                      2,17€
piatby za opakované dodania:                  0,00€                                  K  ÚHRADE:                       2,17 €

Vystavil(a):  Eva Pišová

V zmysle Vyhlášky č. 225/2016 Z.z. sa odberné miesta odberateľov pitnej vody
členia dc) tarifných skupin:
- podl'a 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 tôrifnej skupiny podľa menovitého

priemeru DN väčšieho meradla
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lng.  Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku
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V zmysle Vyhlášky č. 225/2016 Z.z. sa odberné miesta
producentov odpadovej vody členia do tarifných skupin:
-podľa menovitého priemeru DN vodomera na odbemom mieste
začleneného pre výrobu a dodávku pitnej vody
- bez osadeného vodomeľa pitnej vody a na ktc~ sa cxh«za
odpadová voda od iného regulo`mriéh sutmj do tarifnej skupiľiy
T1'  ...

...bližšje inbrmócie m `kiiii`^r.Stvps.sk

tarifnej skupiny a bude určená v zavLsiosa od rezervovaného prietoku vody pTipojenej`  -.`.` ----- ``_  -_``,  ,_  r_ ------ _   _   _  __   _  _

nehnuteľnosti na verejný vodovod vodovodhou pripojkou a pripojenej nehnutérnósti na verejnú kanaiLzáciu kanaiizačnou pripojkou a to samostatne pre
výrobu,dodávkuadistribúciupitnejvodyverejnýmvodovodomaodvádzanieačisten'ieodpadovejvstyverejnoukanalizáciou.Uplatňujesasamostatne
prekaždéodbernémiestoavofaktúľesaprepočítavapomeromfakturovanýchdní.

Vribllná zložka ceny je cena v eurách za 1  m3. Wchádza z dodaného množs^^a pmej vody. pipadne odvedenQi odpadcwej vody vynásobem=j a3mi za  lm3 a
vstupučdocelkcwejcenydodávky.

Odbeiateľovi  dbemého  miesta  pripqjenéľk)  vodovodnou  príFx*cLi  na  verEjný  vodoMod  a  kanalizačnou  pn'Frikou  na  verejnú  kamlizáciu  vziiká  poM.nnost úhľady

Fixná zložka ceny je platba v eurách za rok, ktorá sa určuje podľa

obidvoch zlQžiek ceny uvedených na fäktúre dodávateľa.


