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Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo; Vybavuje / linka: žilina: december 2022

Vec: oznámenie o cenách platných na obdobie od 01.01.2023 do31.12.2023

V súlade s roáodnutím č, 00Ž91202íŇ, ktoré vydal dňa 12.|2.2022 Úrad pre iéguláciu sietbvých odvetví ÚRso)
Severoslovenské vodáme a kanaliácie a.s,, stanovujú na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovné pevné ceny zA
uvedené služby:

l) Uvedené ceny sa použijú po vykonaní odpočtu meradla po 01.01.2023. Pri uplatnení nových cien pred vykonaním odpočfu sa
na výPoČet mnoŽstva pouŽije prepočet podl'a priemernej dennej spotreby za obdobie medzi predch ádzajúcim odpočtom
a prvým odpočtom po anene ceny,
2) Ak sa spotreba určuje iným spósobom ako v bode l) (napr. smernými číslami spotreby vody, výpoětom množstva
v6d z povrchového odtoku a pod.) dodávatel' bude uvedené ceny uplatňov ať od 0l ,0l .2023 .
3) Zamestnanci, ktorí vykonávajú odpočty meradiel sú povinní preukázať sa identifikačnou kartou a sú oprávnení vstupovať
do nehnutelhosti a objektov za účelom vykonania odpočtu. Zamestnanci nie sú oprávnení prijímať platby a vykonáváť iné
Činnosti, ktoré nesúvisia s odpočtom. Mená zame§tnancov je možné si overiť na t.ě. +42l gO5 l22 764.
4) Ceny vodného a stočného platia na celé regulačné obdobie od 0t.01.2023 do 31.12.2023 s platnosťou do konca 6.
regulačného obdobia" pokial' ÚRSO neschváli zmenu cenového roáodnutia.

výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné)

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanaliáciou (stočné)
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Druh služby Cena v EUR/m'
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1,0557 1,2668

1,3957 1,674E


