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Rozúčtovanie podl'a období a sadzieb cien

Obdobie od Obdobie do Typ plnen,a
Číslo Starý NOvý ROzdiel Kcďekcia %

Fakturované
MJ

Jedn. cena Cena celkom Spôsob zistenia
vodcmm  DN stav stav stavov rTlr`Ožstva množstvo [€ bez DPH] [€ bez  DPH]

ODBER Tech.č.    30008-5515C/-Oi              |Ev\J  Č     SC436 Ad.esa:  H-iriezd3sla\'ova  370'1    Nedožer}'-Brezary' Näzoiĺ   Požiarna  zbrojrHca

29.112016 31    12   2016 V cxr. é 3a#` -DN  2= a- 3. ' =.=, T3 '   _.?00 1t7 Výp05tom

1.1    2017 281    2017 Vcx'r.é
_  DN  2C 3. 32 1 -C`: n3 1   0741 107 Odpočet strojkom

29.1.  2017 24  2  2017 Vodné 0-57 DN 23 =L 32 `}= 0 m3 1.0741 000 Odpočet strojkom

1.1.  2017 24  2.  2017
Vodné-fixnázložkaT1 `C„ 55 deň 0,0329 1,81

Rekapitulácia Sadzba Faktúra OcDočet DPH z precpisu preddavkových  platieb SPOLU

DPH DPH% Základ                             DPH Za< _=                                    DPH                                   Celkom Základ                                 D P H                                Cel kom

20 4,051                     0.81 C1.00 0,001                               0,00 4,05    |                          0,81    |                        4,86

Vodné:                            2 m3                        2,24€ (bez  DPH)Stočné:Om3o.00€(bezDPH)Vodné-fixnázložka:isi€(bezDPH)Stočné-fixnázložkaoOO€(bezDPH)

Celkom (s DPH):                     4,86 €
piatby za opakované dodania:                 0,00€                                 K  ÚHRADE:                      4,86 €

Vystavil(a):  Eva Pi§ová
.:.`

lng.  Márja Vicianová
riaditel' obchodného úseku

§TREDOsl,0`.E.`Sk.Á  ` OD iRE`SK;+
PREVÁDZKO+.Á  SPOLOČ` ()St

akciová  spoločnost'           `''©

974  01    BANSKÁ  BYSTRICA

1,0741                  1,2889

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 menovítého

priemeru DN väčšieho meradla

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 skiipiny
T1.    ._-

...bld:šie informácie na \^rww.stvps.sk

Flxná zložka ceny je platba v eurách za rok, ktorá sa LjrčL.e ]octa -J3-ej sLCLít} a 3uce určena `' za`tstÉ cxj ezervovaného prietoku vody pripojenej
nehnuteľnosti na verejný vodovod vodovodnou pri`pq<o. a proopí`q. riehruternost na vďe)nú kanalizác;. kaí`aĺczačĺ`ou pripqko\i a to samostatne pre
výrobii, dodávku a distribúciu pitnej vody vere:n.v-, vooc+oaor a  odváctzane a ästeme odpadovej vody vere)"j kanaltzáooL  Uplatňuje sa samostatne
pre každé odbemé miesto a vo faktúre sa Dre?o€ r:a-. a mreom fa"iíovaných dní.

Variabilná zložka ceny é a" v eíjracr  za  .  rri   `,tcr`acĺza z clodaného množst\m pmQi vody, pripadne odvedmej cxbcbq \ody \qmásicbÉmq cžžicLi za  im3 a
vstupuje do celkcwÉ ceny dodá`Aq/

Odbeĺateľovi  cxmeritm  7TpsÉ  rmúp  w]ochodnou  pn'pQq<u  na veľejný vodovod  a  kanalzačnou  pníFXĎkou  na  verEinú  kanamcxi  \mitá  pchmnosť L:ihrady
obiďvoch zlaž}ek ceĺT} i^ecerT);a rta stie cffi#a.


