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rnavská Vodárenská spoloČnost', a.s.

Priemyselná 10,921 79 Piešťany

lčo 36252484 |č DPH: sK2o2o172264 Dlč.2020172264
Obchodný regis{er: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10263/T

Peňažný ústav: Talra banka, a,s,

IBAN: SK07 1100 0000 aa29 2412 3384 SWIFT: TATRSKBX
Optava íaklut ( nespravnV odpočel):

E-mail : ha nzlikova@tavos.sk Tel, : 033/59661 37
Reklamácia íaktúr: pisomne na adresu spoločnosti, alebo mailom

Email:

Číslo faktúry: 2181112999
Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúryl

RA za vodné a stočné

638
Dátum podania:12.10.2O18 BA / TT

Kalokagatia _ Centrum vol'ného času v Trnave
Strelecká 1

917 01 Trnava

PIatca _ daňová adresa Zákaznicky účet číslo: 100018357

Kalokagatia - Centrum vol'ného času v Trnave
strelecká í
917 01 Trnava

|čo: 00350052

Dátum splatnosti:
Dátum vystavenia:
Dátum dodania tovaru, s|užby,
Forma úhrady:

25,10.2018
ť.la-2018
30, 09.2018

Prevodný príkaz
rfcrmácia pre zákazn lka:

cen1, r atné pre akuálny rok porJla Úradu pre regulácru siet'ových odvetví
; znen, Zákona ó-250 2al2Zz a Vyhlášky č.2112017 Z.z,,.

Vodné pre Všetkých odberate|'ov] 0.7286 €/m3 (0,8743 €im3 s DPH)
Stočné pre Všetkých producentov: í,0758 €/m3 (1,2910 €lm3 s DPH)

Poruchy Tel,: 033/5966182

oDBER Clsto oM: 88-9400-0 l Evid.c.: 8809400 Ac]resa: Slrelecká 1, Trnava Názov: Trnava, Strelecká 1. zrážková t,

obdobie od obdobie do Typ plnenia
císlo

vodomeru DN
stali
staV

Nový
slav

Rozdiel
StaVoV

Korekc]a
množstva

Faktu lované
množStvo

fulJ
Jedn cena
|€ bez DpH]

cena @lkom
[€ bez DPH]

spč§ob Zlsten]a

1.7 2018 30, 9, 2018 Lražky Á\náz]ažka 100 deň 0,00

1.7.2018 30, 9 2018 Zrážky-wriabi|ná žložka 100 100,31B m3 1 0758 1o7,92 paušál

./ý!cael Z\" ?edukovaná p]ocha:720 m2 X Ročny Uhrn zléžok: 0.5533 m./rok = Ročný objem Zrážok] 398 nr3lrok i 365 x obdobie:92 dní

Rekapitulácia I saclzla

DpH l opu "l"

sPoLU
Lákad DPH ce kom

20 10792 | 21 58 | 129,50

Vodné: 0 m3 0,00 € (bez DPH)
Stočné: 100,318 m3 107,92 € (bez DPH)

Vodné-íixná zložka: 0,00 € (bez DPH)
Sločné-fixná zložka: 0,00 € (bez DPH)

Celkom (s DPH): 129,50 €

K UHRADE: 129,50 €

Vážený zákazník, oznamujeme Vám, že Trnavská vodárenská spoločnosť, a,s., zriadila elektronický íormulár na nahlasovanie stavov vodomerov.
Formulár nájdete na stránke www.tavos.sk na lište vpravo. EleKronický íormulár je možno použiť v prípade, ak ste v ěase odpočtu síavu vodomeru našim
pracovníkom neboli na odbernom mieste prítomný a nebolo možné vykonať odpočet vodomeru.
stav vodomeru sa nahlasuje ku koncu odpočtového (faKuračného obdobia). Prehl'ad o faKuračných obdobiach pre Vaše odberné miesto získate z íaKúr
vystavených v predchádzajúcom roku alebo prostredníctvom mailu zaslanom na hanzlikova@tavos.sk, dubska@tavos.sk, galova@tavos.sk.

VystaVil(a): Eva Dubská
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