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Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost', a.s,
Paňizánska cesta 5,974 01 Banská Byskica
zapísaná V obchodnom registri, okfesného súdu Banská Bystrica, oddiel: sa, Vložka óíslo: B4Oi§
lČo: 36 644 03o, DlČ: 20221022g6, |c DPH SK20221022'36
Call centrum 0850 ,111 234. ccíostvos sk
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FAKTURA 2181278427
za vodné a stočné (variabllný symbou

B}lffiffi"* 
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Rozpočtová organizácia LUKUS
Divadlo B.S.Timravy, Nám. republiky
2095/5
984 01 Lučenec

Dátum vystavenia: 22.11,2018
Dátum odoslania: 23.11.2018
Dátum splatnosti: 07.12.2018
Dátum dodania tovaru, služby: 20,11.2018
Platca:

Rozpoětová organizácia LUKUS
Divadlo B.S,Timravy, Nám. republiky 2095/5
984 01 Luěenec

lČ0:423í3902 DlČ: 2120í86662
lníoímácia gre zákaznika:
zábha zaplatená v nesbci vysdaveniá íaktiry b(rd€ za9očítaná d, nasl€dujúcei íarfiiíy
- v áítl íaktriru iníornubm ó mÝúch vte.tlE.nú.h ítň.h.rlňúrh tYYlňbókŤh

zmluva čí§lo: 2í 7015939
záRaznícky účet číslo: 40001 1 7099

- zážkové úhmy pre aktuálny rok na www.8§p§.sk

Roztlčtovanie období a sadzieb cien

obdobie od obdobie do Typ pln€íia číslo
vo<brngu; DN

star,ý
stav

NovY
staY

Rozdiel
sta\óv

Faktuíované
írnož§vo

Jedn. c€na
F bez DPHI

cena celkom
re bez DPH|

oDBER Tech.č.:20001_10540_0 lEvid,č,: go2zs

22 8,2018 20 11 2o1a

22. s.2018 20 1,1. 2018 stďnó 63

22.8.zua 20 11. 201B zlážky 100 ,l37,373 m3 1,1615 1 59,56 paušál

VýpoČetzV: Redukovanáplocha:834m2 x Ročnýúhrnzrážok:0,6600ffýřok = Ročnýobjemzrážok:ss1 m3/rok : 365 x obdobie:91 dní

Rekapltulácia I saozna
DpH I opg 

"zo

Faktúra
zák|ad DPH

odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb I s p o l- u
základ DPH Celkom I zatr"a DPH c€lkom

20 308,39 l 61,68 0,00 0,001 0,001 308,391 61,68 3]0,01

Vodné: 63 m3 75,66 € (bez DPH)
Stočné: 200,373 m3 232,73 € (bez DPH)

celkom (§ DPH):
Platby za opakované dodania:

370,07 €
0,00 € x únnRoe: 370,07 €

Vystavil(a): Katarína Kmáčová tl
|RE\ \:,li,|; i \a,l:,,r_\lli,T

:.'.",:::.,:-:::.::,-.,'^'"...,..,i,,.*,.*j
Dovoluleme si informovat. že podla nového Nariadenia Európskeho panamentl/ a Raoy tEUl20i6 679 z27. apríla2016 o ochrane
fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z, z, o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niekto4ich zákonov boli zmenené a dňom 25.5.2018 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné
obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vód (d'alej ,,VOP"), s ktonýmije možné sa bližšie oboznámit'na stránke
spoloČnosti www.stvps,sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia
predchádzajúce platné VOP.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví č. 0259/2017/V od 1,?.?017

Výroba a d odávka pitl 
9J^v_o_gt.ye 

rej n ým vodovod o m

,,voDNE" ,,STocNE"
1,2010 €/ms bez DPH | 1,aatZ€lma s DPH 1,1615 €/ms bez DPH 1,3938 €/ms s DPH

středosloven5ká vodáíenJká
prevádzková spoločnosť, a.s.



§třcdosloventká vodáťenrká
píeváduková §Polořnosl, a.l,

qffi,F
§tredoslovenská vodáreneká prevádzková gpoloónoat', a.§,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapisaná v obchodnom registri: okresného súdu Ban8ká By3řics, oddiel: §a, Vložka čí9lo: 840/s
lČo: 3s 644 030, DlČ: 2022102238, lČ DPHi sK20221o223B
call c€ntrum 0850 í11 234, cc@gtvpg.gk
Bankové §pojenié: VŠeobecná ÚVerová banka 8, s., §K66 0200 0000 0020 8954 0458, Blc: sUBAsKBxxxX

Tatra banka a, s,, §K77 1100 0000 0026241Q7235, BlC: TATRSKBX
Komeróní banka a § , poboóka zahťaničnej banky, sK03 8í00 0001 070,1
ceskoslovenská obchodná baRka, a.s,, sR427500 0000 0000 2591 8563,

1881 0277, BlC: KOMBSKBAXXX
BlC: CEKOSKBX
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FAKTURA 2181278427
za vodné a stočné

Upozornenie: SPOPLATNENiE UPOM|ENOK

Dovol'ujeme si upozorniť všetkých zákaznikov, aby svoje vyúčtujúce íaktúry uhrádzali v termine splatnosti
faktúry, nakol'ko od 1. januára 2019 začneme účtovat'§ankčný poplatok zakaždú písomnú upomienku vo
výške určenejv aktuálne platnom Cenníku výkonov a služieb (cenník je zverejnený na wwwstvp§,sk).
Za deň úhrady sa považuje deň pripisania peňažných prostriedkov na účet našej spoločnosti a závezok
odberatel'a sa považuje za riadne a včas splnený, iba ak odberatel'v platobnom styku uvedie správny variabilný
symbol a číslo bankového účtu z príslušného dokladu, kedže ide o údaje nevyhnutné pre správnu identifíkáciu
platby.

všeobecná úverová banka a.s.
Tatra banka a.s.
Komerční banka a.s., pobočka zahraničnej banky
československá obchodná banka, a.s.

sK66 0200 0000 0020 8954 0458
sK77 1100 0000 0026 24107235
sK03 8100 0001 0701 18ď a277
SK42 7500 0000 0000 2591 8563

BlC:SUBASKBXXXX
BlC:TATRSKBX
BlC:KOMBSKBAXXX
BlC:CĚKOSKBX

pondelok a streda 7:30 - 17:00
piatok 7:30 - 13:00

stránkové
hodiny:

pondelok a streda
utorok a piatok

7,3a - fi,,oO l

7:30 - 15:00

Ďalšie iníormácie

stránkové
hodiny:

na: www.stvps,sk

CALL CENTRuM 0850 111 234
Nahlasovanie porúch 24 hod. denne

Obchodné informáoie od 7:30 - 15:30 hod., cc@stvps,slr

Adresa pre pí§omný kontakt:
§tredoslovenská vodárenská prevádzková §poločno§ť, a.s,
Partizánska ce§ta 5, 97401Banská Bystrica

Pre osobný kontakt;
ZAKAZN|CKE CENTRA
Brezno, Sekurisova 4
Lučenec, Komenského 4
Rimavská Sobota, Duklianskych hrdinov 42
Vel'ký Krtíš, Banícka 39
Ziar nad Hronom, SNP 125


