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FAKTÚRA 2171042089
Ža vodné a stočné (variabllný §ymbol)

Dátum vystavenia: 27.02.2017
Dátum odoslania: 03.03.2017
Dátum splatnosti: 17.03.2017
Dátum dodania tovaru, služby: 24.02.2017

Platca:

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

lčo:  00318302 DIČ:  2021162737

Zmluva číslo:  306201107

Zákaznícky  účet čĺslo:  100015372

Obec NedožeryiBrezany
Družstevná 367/1
97212 Nedožery-Brezany

by©vg®uA

lnformácia  pre zákazníka:
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do  nasledujúcej faktúľy.
• v rámci faktúry Vás informujeme o nových cenách vodného a stočného
-zrážkové úhľny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podl'a obdobi a sadzieb cien

Obdobie od Obdobie do Typ plnenia Čĺslo Starý NOvý ROzdiel Korekcia %
Fakturované

MJ
Jedn. cena Cena celkom

Spôsob zistenia
vodomeru:  DN stav stav stavov množstva množstvo [€ bez DPH] [€ bez DPH]

ODBER Tech.č.:  30008-52770-O             | Evid.č.:  48381 Adresa:  Družby 683/7,8,9,  Nedožery-Brezany Názov:  24b.j.  Sol

29.11.  2016 31.12.  2016 Vodné 24127980;DN 25 1561 1777 216 0 100 216 m3 1 ,1700 252,72 Výpočtom

1.1.   2017 28.1.  2017 Vodné 24127980;DN 25 1777 1961 184 0 100 184 m3 1,0741 197,63 Odpočet strojkom

29.1.  2017 24.  2.  2017 Vodné 24127980;DN 25 1961 2091 130 0 100 130 m3 1,0741 139,63 Od počet stroi kom

t  1.  2017 24.  2.  2017
Vodné-fixnázložkaT2

100 55 deň 0,2247 12,36

_6Ť__-a__._b--T

Rekapitulácla
DPH

Faktúra
Základ                             DPH

Odpočet DPH z predpisu preddavkových  platieb
Základ                                     DP H                                    Celkom

SPOLU
Základ                                 DPH                                Celkom

Vodné:                       530 m3                   589,98€ (bez  DPH)Stočné:Om30,oo€(bezDPH)Vodné-fixnázložka:12,36€(bezDPH)Stočné-fixnázložka:0,00€(bezDPH)

Celkom (s  DPH):                 722,81  €
piatby za opakované dodania.                 0,00€                                K  ÚHRADE:               722,81  €

t.:`
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STREI}OSLOVENSK.Á  VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÄ  SP OLOČNOSŤ

Vystavil(a):  Eva Pišová

V zmysle Vyhlášky č. 225/2016 Z.z. sa odberné miesta odbeíateľov pitnej vody
členia do tarifných skupin:
- podľa menovitého priemeru DN vodomera na odbemom 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

variabllná
zložka ceny v
ag:äčDNPÉH)

1 ,2557

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

...bližšie infomácie na www.stvps.sk

Flxná zložka ceny je platba v eurách za rok, ktorá sa určiije podľa tarifnej skupiny a bude určená v závislosti od rezervovaného prietoku vody pripojenej
nehnuteľnosti na verejný vodovod vodovodnou prípojkou a pripojenej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu kanalizačnou pripojkou 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 odbemé miesto a vo faktúre sa prepočítava pomerom fakturovaných dní.

\nariabilná zlažka ceny je cena v eurách za  1  m3. Wchádza z dodaného množstva pihei voQy, pn'padne odvedenqi odpadoMEi vody \qmásobenej cenc" za  lm3 a
vstupuje do oelkovej ceny dodávky.

Oclbeĺateľdnri  cxlbemého  miesta  pripQjenéhc) vodovodnou  pn'pQikcu  na  veľejný vodovod  a  kanalžačnou  pripQikou  na  verejnú  kanalizáciu  vzníká  po\rinnosť  úhrady
obk]voch zložiek a3ny uvedenýdi m fáltilre dodávateľa.


