PREHĽAD CIEN PLATNÝCH OD 1. 1. 2017
Ceny sú uvedené s 20% DPH.

TARIFNÁ SKUPINA
DN vodomera
na odbernom mieste

T1

T2

T3

T4

T5

T6

do DN 20
vrátane

od DN 25

od DN 40

od DN 65

od DN 100

od DN 150

VÝROBA A DODÁVKA PITNEJ VODY
Fixná zložka ceny

15,60 €/rok 31,20 €/rok 158,40 €/rok 397,20 €/rok 634,80 €/rok 1 587,60 €/rok
1,4935 €/m3

Variabilná zložka ceny

ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY
Fixná zložka ceny
Variabilná zložka ceny

10,80 €/rok

21,60 €/rok 109,20 €/rok 272,40 €/rok 435,60 €/rok 1 088,40 €/rok
1,0549 €/m3

VÝROBA A DISTRIBÚCIA PITNEJ VODY
Fixná zložka ceny

15,60 €/rok

Variabilná zložka ceny

0,8962 €/m3

ZMENA CENY
Ak sa množstvo dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody určuje podľa
meradla, alebo ak sa množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla na
dodávku pitnej vody, odpočet stavu meradla vykoná VVS, a.s. najneskôr do 30 dní od
zmeny ceny. Cena schválená v cenovom rozhodnutí bude uplatnená od 1. 1. 2017. Pre
uplatnenie ceny bude použitý údaj o priemernej dennej spotrebe za obdobie medzi
posledným bezprostredne predchádzajúcim odpočtom a prvým odpočtom stavu
meradla po zmene ceny. Na fakturáciu spotreby do 31.12.2016 bude použitá cena platná
v tomto období.

INFORMÁCIE O CENÁCH PLATNÝCH OD 1. 1. 2017
Cena sa skladá z:
 variabilnej zložky,
 fixnej zložky.

Variabilná zložka ceny je cena v eurách za 1 m3.
Fixná zložka ceny je platba v eurách za rok, ktorá sa určuje podľa tarifnej
skupiny. Uplatňuje sa samostatne pre každé odberné miesto a zohľadňuje zmeny
za vyfakturované obdobie. Vo faktúre sa prepočítava pomerom fakturovaných dní.
Fixná zložka ceny je určená samostatne pre:
- výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody (vodné),
- odvádzanie a čistenie odpadovej vody (stočné a vody z povrchového odtoku).

Výroba, dodávka a distribúcia pitnej vody
Odberné miesta sa členia do tarifných skupín:
a) podľa menovitého priemeru DN vodomera na odbernom mieste takto:
Tarifná
skupina

DN vodomera
na odbernom mieste

T1

do DN 20 (vrátane)

T2

od DN 25

T3

od DN 40

T4

od DN 65

T5

od DN 100

T6

od DN 150

b) bez osadeného vodomera, alebo určené na distribúciu pitnej vody do tarifnej skupiny T1,
c) s osadeným združeným vodomerom do tarifnej skupiny podľa menovitého priemeru
DN väčšieho meradla.

Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
Odberné miesta sa členia do tarifných skupín:
a) podľa menovitého priemeru DN vodomera na odbernom mieste – viď bod a) začlenenia
odberného miesta do tarifných skupín pre výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody,
(Do tejto skupiny patria odberné miesta, ktoré majú stočné fakturované na základe
vodomera na verejnom vodovode.)
b) bez osadeného vodomera pitnej vody do tarifnej skupiny T1,
(Do tejto patria odberné miesta, ktoré majú stočné a/alebo vody z povrchového odtoku
fakturované na základe smerných čísel spotreby vody v zmysle vyhlášky 397/2003 Z.z.)
c) ak je vlastný zdroj jediným zdrojom pitnej vody, podľa menovitého priemeru DN
vodomera osadeného na odbere z vlastného zdroja (napr. studňa),
(Do tejto skupiny patria odberné miesta, ktoré majú stočné fakturované na základe
vodomera na vlastnom zdroji, ktorý je jediným zdrojom pitnej vody.)
d) ak množstvo odvádzaných odpadových vôd nie je merané a pitná voda jeodoberaná
z viacerých zdrojov, podľa menovitého priemeru DN vodomera, ktorým by bolo možné
merať celkové množstvo pitnej vody odobratej z rôznych zdrojov za rovnomerného
prietoku vody vodomerom, pričom toto celkové množstvo sa určí podľa osobitného
predpisu (§ 29 ods. 3 a 9 zákona 442/2002 Z.z.). Odberné miesta so spotrebou do 35 040 m3/
rok sú začlenené do tarifnej skupiny T1 pre odvádzanie a čistenie odpadovej vody.
(Do tejto skupiny patria odberné miesta, ktoré majú viac zdrojov pitnej vody (verejný
vodovod a vlastný zdroj – napr. studňa)).
e) ak je osadený združený vodomer z dôvodu nerovnomerného odberu pitnej
vody, podľa meradla s väčším menovitým priemerom DN; ak sa časť odoberanej
pitnej vody spotrebuje podľa osobitného predpisu (spotreba v technologickom procese),
potom podľa meradla s menším menovitým priemerom DN a rovnako aj vtedy, ak je
takéto meradlo osadené z dôvodu zabezpečenia vody na hasenie požiaru,
(Do tejto skupiny patria odberné miesta, ktoré majú stočné fakturované na základe
združeného vodomera.)
f) ak je množstvo odvedenej odpadovej vody merané, podľa menovitého priemeru DN
vodomera vhodného na meranie rovnakého prietoku pitnej vody.
(Do tejto skupiny patria odberné miesta, ktoré majú stočné fakturované na základe
prietokomera.)

Bližšie informácie s aplikáciou dvojzložkovej ceny konkrétne
na Vaše odberné miesto Vám radi poskytneme na všetkých
zákazníckych centrách a call centre.

PRÍKLADY:

1.

Na odbernom mieste sa fakturuje vodné, stočné a voda z povrchového odtoku.
Vodné je merané vodomerom s DN 20 - na základe toho je určená:
 Fixná zložka ceny pre výrobu a dodávku pitnej vody = T1
 Fixná zložka ceny pre odvádzanie a čistenie odpadovej vody = T1

Vaša faktúra - príklad č. 1
Fakturačná položka

Obdobie

Vodné
25.1.2017 - 1.10.2017
Fixná zložka pitná voda T1 na rok
25.1.2017 - 1.10.2017
25.1.2017 - 1.10.2017
Vodné spolu
Stočné
25.1.2017 - 1.10.2017
Voda z povrchového odtoku
25.1.2017 - 1.10.2017
Fixná zložka odpadová voda T1 na rok 25.1.2017 - 1.10.2017
Stočné spolu
25.1.2017 - 1.10.2017
Spolu za odberné miesto

2.

Fakturované
množstvo v m3
80
80
80
120

Jednotková
cena v € s DPH
1,4935
15,60
1,0549
1,0549
10,80

200

Cena
v € s DPH
119,48
10,68
130,16
84,39
126,59
7,40
218,38
348,54

Výpočet ceny
v € s DPH
80 m * 1,4935 €
15,60 €/365 dní* 250 dní
119,48 € + 10,68 €
80 m3* 1,0549 €
120 m3* 1,0549 €
10,80 €/365 dní* 250 dní
84,39 € + 126,59 € + 7,40 €
130,16 € + 218,38 €
3

Na odbernom mieste sa fakturuje stočné na základe meradla na vlastnom
zdroji (studňa) a voda z povrchového odtoku.
Stočné je fakturované odpočtom meradla na vlastnom zdroji s DN 20 – na základe
toho je určená:
 Fixná zložka ceny pre odvádzanie a čistenie odpadovej vody = T1

Vaša faktúra - príklad č. 2
Fakturačná položka
Stočné
Voda z povrchového odtoku
Fixná zložka odpadová voda T1 na rok
Stočné spolu
Spolu za odberné miesto

3.

Obdobie
25.1.2017 - 1.10.2017
25.1.2017 - 1.10.2017
25.1.2017 - 1.10.2017
25.1.2017 - 1.10.2017

Fakturované
množstvo v m3
80
120

Jednotková
cena v € s DPH
1,0549
1,0549
10,80

200

Cena
v € s DPH
84,39
126,59
7,40
218,38
218,38

Výpočet ceny
v € s DPH
80 m3*1,0549 €
120 m3*1,0549 €
10,80 €/365 dní* 250 dní
84,39 € + 126,59 € + 7,40 €
218,38 €

Na odbernom mieste sa fakturuje vodné na základe meradla na verejnom
vodovode a stočné z viacerých zdrojov (meradlo na verejnom vodovode
a meradlo na vlastnom zdroji).
Vodné je merané vodomerom s DN 20 - na základe toho je určená:
 Fixná zložka ceny pre výrobu a dodávku pitnej vody = T1
Stočné (verejný vodovod + vlastný zdroj ) v zmysle vyhl. 397/2003 Z.z. 100 m3 – na
základe toho je určená:
 Fixná zložka ceny pre odvádzanie a čistenie odpadovej vody = T1

Vaša faktúra - príklad č. 3
Fakturačná položka
Vodné
Fixná zložka pitná voda T1 na rok
Vodné spolu
Stočné
Fixná zložka odpadová voda T1 na rok
Stočné spolu
Spolu za odberné miesto

Obdobie
25.1.2017 - 1.10.2017
25.1.2017 - 1.10.2017
25.1.2017 - 1.10.2017
25.1.2017 - 1.10.2017
25.1.2017 - 1.10.2017
25.1.2017 - 1.10.2017

Fakturované
množstvo v m3
80
80
100
100

Jednotková
cena v € s DPH
1,4935
15,60
1,0549
10,80

Cena
v € s DPH
119,48
10,68
130,16
105,49
7,40
112,89
243,05

Výpočet ceny
v € s DPH
80 m * 1,4935 €
15,60 €/365 dní* 250 dní
119,48 € + 10,68 €
100 m3* 1,0549 €
10,80 €/365 dní* 250 dní
105,49 € + 7,40 €
130,16 € + 112,89 €
3

