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Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Banská Byslnca 011mm Sa, Vložka Číslo eau/s egiIco 36 544 030 Dic 2027102236 |C DPH SK2022102235
caii cenivum 0550 ili 234 cc©stvps Sk '

pwmkm „r,-23,1332? Bankové queme vseobecne uveiova banka a s SKGG 0200 0000 0020 zos-1 0450 BIC suonsxaxxxx by OVEOLIA
Yaíro banka a s, SK771100 0000 0025 2410 7235 EIC TATRSkex
Komerční banka a s . pobočka Zahianičnej banky, Skoa 8100 0001 0701 10510277 BIC KOMBSKBAXXx
Ceskosiovenska obchodna banka a 5 51142 7500 0000 0000 25910503, nic CEkoska

FAKTURA 2201119640 Šmämw &&u vodne l mena (variabilný cymbal) “' WM“ 3“
Dátum vystavenia: 28.05.2020 Rozpočtová organizácia LUKUS
Dátum odoslanie: 02.06.2020 Dr.Herza 240/1
Dátum splatnosti: 16.06.2020 984 01 LučenecDátum dodanie tovam. služby: 27.05.2020
Platu:
Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr.Herza 240/1
984 01 Lučenec

Infomúde pre lékalnlka:
_

_ záloha zaplatene v mesiaci vystavenia faktúry bude zapoomna do nasledujúce] iaktúry.“30 42313902 D'Č- 2'20'35562
- v rlmcl teklňry Informuj-mo o nových Vhohccných obchodných podmlenklchZmluva číslo 2171115939 - zrakové úhmy pm aktualny rok na www.ltvlek

zakaznicky ow Bielu 4000117000

Rozúčtovnnie podľa období | sadzieb cien
Cielo Siaiý Nnvý Rozdiel má; Fakturovnné Jedn. cena Cena celkom“““" ““ 0m“ ““ “'“ “""“ moru-u. ou mv .mv mm mnebrv- * množenie "" [€ bez 01:11] [€ bez DPH] s**“ """“

ODBER Tech.c.:20001-10540-0 |Evid.b: 30275 Adresa. Dr.Harzn 1, Lučenec Nazov. Radnica
\! 2. 2020 27 5 2020 VM WDIHZGDN 25 991 937 46 0 1011 46 in! 12010 55.25 Odpoeei llrojkum
!! Z. 1020 27. 5. 2010 Slot!“ inn 46 m3 1.l615 55.43
18 22020 17 5 2020 My 100 140.710 m3 1.1615 153,43 p-JMI
vmzv; mum-m am: eu m2 x Roeny' mmm o.sm Wink - Ritnýmjem mam 515M : 366 ! Obdobia: 100 dní

Rniuphuiíicl- s-uzb- Faktúra oapucet DPH z predplau preddavkových platieb s P 0 L 0
mm mm 11 umd DFM mm mm Dliírom zan-u 0m celkom

20 272.11 | 54.42 0.00 0.00 | 0.00 272.11 | 54.42 | 326.53
Vodná: 46 me 55.2“ (bez DPH) Celkom (: DPH): 325.53 €
smena: 100.710 m3 216.80 € (bez DPH) Platby a opakovane dodania: 0.00 €

K UHRADE: 326,53€
na || - : Kut-mu Kmanovl mnosmvznsn vonAuNsxAW v ( )

ruvAnzKovA SPOLOCNOST

Ing. Mária wmnová .mm „0anqu ©
rludílof obchodneho mm 914 01 BANSKÁ 5115ch

Vážený zákazník, vzhľadom na priaznivú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sme pristúpili k
opätovnému otvoreniu zákazníckych centier počas dole uvedených stránkových hodin. Aj napriek otvoreniu
vyzývame odberateľov, aby za účelom vybavenia akýchkoľvek žiadostí, podnetov a reklamácií naďalej využívali
písomnú, elektronickú alebo telefonickú formu komunikácie: e-mail: cc©stvps.sk, telefonická zákaznícka
linka : 0850 111 234; Vtomto obdobi ponechávame aj priame kontakty na zákaznícke centrá uvedené na
www.stvps.sk. ich využitím sa odberateľ vyhne čakaniu na vybavenie. ktoré bude realizované za prísnych
bezpečnostných a hygienických pravidiel.
Zároveň Vám oznamujeme, že v čase mimoriadnej situácie budú aj naďalej faktúry vystavované na základe
dlhodobej priemernej spotreby za predpokladu, že z objektívnych príčin nemohlo dojsť k odpočtu. O opravu
faktúry môžete požiadať elektronickou poštou na adrese cc©stvps.sk spolu s doloženlm foto stavu vodomeru a
identifikácie odberneho miesta. Ak podkladom pre výpočet faktúry bola dlhodobá priemerná spotreba. stav
zvýšenej alebo zníženej spotreby bude vysporiadaný pri najbližšej fakturácii uskutočnenej na základe fyzického
odpočtu stavu meradlá. Ďakujeme za pochopenie.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ě. 0259/2017N od 1.7.2017

„VODNÉ“ „STOČNE'
1.2010 em: bez DPH | 1.4412 elm= s DPH 1,1s1selm= bez DPH | 1.3933 €lm= s DPH

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
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Stredoslovenská vodárenské prevádzková spoločnosť. a.s.
Partlzánska cesta 5, 974 ot Banská Eysinca
Zapísané v Obchodnom regisin Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel ea. Vložka čislo eau/s
iCO 35 544 030. DiČ 2022102236. |C DPH SK2022102235
Call Denirum nasa iii 2:4. cc©sivps sk

5555335313515"? aankeve spejenle vseobecná uveruva banka a s _
SKGG ozoo nooo 0020 8954 nese, elc SUEASKBXXXX by OVEOLIA

** P Taira banka a s. 5107 non oono onze zuu 7235. eic TATRSKBX
Komerční banka a s : pobočka zahranicnej banky. SK03 8l00 00m 07m ieoi 0277. ale KOMBSKBAXXX
Ceskoslovenska obchodná banka. a s . sum 75m) nooo 0000 2591 8551 mc CEKOSKSX

FAKTURA 2201 119640
:- vodne .MM Nambllný lymboi)

UPOZORNENIE na aktualizáciu osobných údajov. Pri akejkoľvek zmene Vašich údajov je nutné bez
zbytočného odkladu pisomne požiadať StVPS, a.s. o ich opravu. aby spracúvané osobné údaje boli správne a
vždy aktuálne. Bližšie je možné sa o spracúvaní a ochrane osobných údajov oboznámiť na www.stvpssk ako aj
vo Všeobecných obchodných podmienkach našej spoločnosti.

UPOZORNENIE na spoplatnenie upomienok. Dovoľujeme si upozorniť všetkých zákazníkov, aby svoje
vyučtujúce faktúry uhrádzaii v termine splatnosti faktúry, nakolko účtujeme sankčný poplatok za každú plsomnú
upomienku vo výške určenej v aktualne platnom Cenniku výkonov a služieb (cennik je zverejnený na
www.stvpssk). V pripade, že poplatok za upomienku(y) nebude uhradený, bude zahrnutý do nasledujúcej
vyúčtujúcej faktúry v ramci zákazníckeho účtu odberateľa. Za deň úhrady sa považuje deň pripisania peňažných
prostriedkov na účet našej spoločnosti a záväzok odberateľa sa považuje za riadne a včas splnený. iba ak
odberateľ v platobnom styku uvedie správny variabilný symbol a čislo bankového účtu z príslušného dokladu.
keďže ide o údaje nevyhnutné pre správnu identifikáciu platby.

CALL CENTRUM 0850 111 234
Nahlasovanie porúch 24 hod denne

Obchodne iniormacie od 730 - 15:30 nom cc©stvps.sk

Adresa pre písomný kontakt:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Bankové spojenie
Všeobecná úverová banka as. SK66 0200 0000 0020 8954 0458 810: SUBASKBXXXX
Taira banka a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235 BIC: TATRSKBX
Komerčrii banke a.s.. pobočka zahraničnej banky SK03 0100 0001 0701 1861 0277 BIC: KOMBSKBAXXX
Československá obchodná banke, a.s. SK42 7500 0000 0000 2591 8563 BIC: CEKOSKBX

Pre osobný kontakt. ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ stránkové hodiny zákaznickych conti-r:
B ká B 111 „P |1| á k l 73 Pondelok HSO-11:30 12:30- 15:00
ngĺ|dza_y\s/_ ämganušaržz

& bes &
Utorok 7:30 - 11 :30 12:30 - 15:00

Zvolen, |; Štúra 2205/15 strede 7:30 - 11 :30 12:30 - 17:00
Brezno. Sekurisove 4 Piatok 7:30 - 12:00
Lučenec. Komenského 4 .

,Rimavská Sobota. Duklianskych hrdinov 42 Stránkové hodiny Technickych oddeleni:
Veľký Krtis, Banjska 39 Pondelok 7:30 - 11 :30 12:30 - 15:00
Žiar nad Hronom, SNP 125 Streda 7:30 - 11:30 12:30 - 15:00

Ďalšie informácie na: www.stvpssk


