
Vysvetľujúce údaje k Vašej faktúre za vodné a stočné 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1) Údaje o Vašom dodávateľovi pitnej vody 
resp. služby odkanalizovania odpadovej 
vody 

2) Variabilný symbol faktúry (daňový doklad) 
- identifikuje konkrétnu faktúru; používa sa 
aj pre jej úhradu 

3) Dátum vystavenia:  
 Dátum, kedy bola faktúra vystavená 

Dátum odoslania: 
Dátum, kedy bola faktúra odoslaná  
Dátum splatnosti:  
Dátum, do ktorého musí byť suma 
„k úhrade“ pripísaná na účet našej 
spoločnosti; (pozri bod 11) 
Dátum dodania tovaru/služby: 
Určujúci dátum na vznik daňovej 
povinnosti; v prípade platieb za opakované 
dodanie, nie je na faktúre uvedený 

4) Zasielacia adresa určená zákazníkom pri 
uzatváraní obchodnej zmluvy na zasielanie 
korešpondencie (faktúr, upomienok...) 

5) Adresa daňového platcu (adresa trvalého 
pobytu, sídlo firmy, IČO, DIČ a pod.) 

6) Identifikácia zmluvného zákazníka  
 - číslo zmluvy, číslo zákazníckeho účtu 

7) Oznamy; informácie pre zákazníka 

9) Rozpis daňových položiek 

10)Zaplatené platby (zálohy) za opakované 
dodania za fakturačné obdobie sú uvedené 
len ak sú zmluvne dohodnuté. Záloha 
zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry 
bude započítaná do nasledujúcej faktúry. 
Nesúlad počtu a výšky zálohových platieb 
na strane zákazníka môže vzniknúť, ak už 
bola nejaká platba započítaná v 
predchádzajúcej faktúre, prípadne jej 
úhrada nebola skutočne zrealizovaná 

11)Vodné: 
 Celkové vyfakturované množstvo za 

príslušné fakturačné obdobie a tomu 
prislúchajúca hodnota v Eur bez DPH 
(súčet jednotlivých položiek vodné z bodu 
8-stĺpce „Fakturované množstvo a Cena 
celkom[€ bez DPH]“  

 Stočné:  
 Celkové vyfakturované množstvo za 

príslušné fakturačné obdobie a tomu 
prislúchajúca hodnota v Eur bez DPH 
(súčet jednotlivých položiek stočné a 
zrážky z bodu 8-stĺpce „Fakturované 
množstvo a Cena celkom[€ bez DPH]“ 
Celkom s DPH: 

 Súčet fakturácie vodné, stočné, zrážky 
s DPH 

 Platby za opakované dodania: 
 Súčet platieb bodu 10  
 K úhrade: 
  Rozdiel „Celkom s DPH“ a „Platby za 

opakované dodania“. Ak je Suma k úhrade 
označená „–„ znamená „preplatok“, ktorý 
bude zákazníkovi vrátený v lehote 
splatnosti faktúry. Preplatok nižší ako 2 
eurá bude zahrnutý do nasledujúcej 
vyúčtujúcej faktúry. Ak je Suma k úhrade 
bez znamienka znamená „nedoplatok“, 
ktorý zákazník musí uhradiť v lehote 
splatnosti faktúry. 

12)Rozpis zálohových platieb na nasledujúce 
fakturačné obdobie je uvedený len ak sú 
zmluvne dohodnuté. 

13)Poštový peňažný poukaz U určený na 
realizáciu platby v hotovosti cez Slovenskú 
poštu 

14)Oznamy; informácie pre zákazníka, 
kontaktné údaje 

8)  ODBER: 
Jednoznačná identifikácia odberu - uvedené Technické číslo odberu, Evidenčné číslo, Adresa a Názov 
Obdobie od / Obdobie do: 
Dátum od naposledy fakturovaného stavu a dátum, do ktorého je stav fakturovaný predmetnou faktúrou  
Typ plnenia / Číslo vodomeru, DN: 
Predmet plnenia, za ktorý je fakturované množstvo (Vodné, Stočné, Zrážky) 
Číslo meradla a jeho dimenzia (DN) 
Starý stav / Nový stav: 
Posledný fakturovaný stav a konečný fakturovaný stav predmetnou faktúrou. U paušálnych odberných 
miest sú kolónky stavov prázdne. 
Rozdiel stavov: 
Rozdiel medzi Novým a Starým stavom vodomera , ktorý slúži na určenie fakturovaného množstva 
vodného resp. stočného 
Korekcia množstva: 
V prípade opodstatnenej potreby úpravy fakturovaného množstva je uplatnená korekcia a jej výška je 
vyjadrená v m3 (napr. podružné meranie, zálievka, technológia, ...) 
Fakturované množstvo / MJ: 
Fakturované množstvo vodného (stočného) v m3 za fakturačné obdobie. V prípade paušálu je množstvo 
vodného (stočného) určené podľa smerných čísel spotreby a zmluvne dohodnuté ročné množstvo 
prepočítané na počet dní fakturačného obdobia. U zrážkových vôd je množstvo určené uvedeným 
výpočtom a prepočítané na počet dní fakturačného obdobia. Spôsob výpočtu množstva odvádzaných 
zrážkových vôd do VK stanovuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.397/2003 Z.z. 
Jednotková cena [€ bez DPH]: 
Jednotková cena v € bez DPH pre jednotlivé typy plnenia za uvedené fakturačné obdobie 
Cena celkom [€ bez DPH]: 
Suma v € bez DPH za jednotlivé poskytnuté plnenia (Vodné, Stočné, Zrážky) ako násobok „Fakturované 
množstvo“ v m3 x „Jednotková cena [€ bez DPH]“ /m3 
Spôsob zistenia: 
Samoodpočet, odhad, paušál, Odpočet strojkom (odčítačom realizovaný odpočet natipovaný do 
odpočtového zariadenia)... 

6

0 

1

0 

2

0 

4

0 
3

0 

7

0 

5

0 

11

0 

10

0 

12

0 

13

0 

8

0 

9

0 



Vysvetľujúce údaje k Vašej faktúre za vodné a stočné 

 

 

14

0 


