
 

1   Údaje o Vašom dodávateľovi vody resp. 
služby odkanalizovania. 
 

2  Identifikácia daňového dokladu  = Va-
riabilný symbol, identifikuje konkrétnu fak-
túru aj pre jej úhradu. 
 

3  Zasielacia adresa určená zákazníkom 
pri uzatváraní obchodnej zmluvy na zasie-
lanie korešpondencie vrátane faktúr a 
upomienok. 
 

4  Dátum vystavenia - Dátum, kedy bola 
faktúra vystavená 
Dátum splatnosti - Dátum, do ktorého musí 
byť v prípade nedoplatku “suma k úhrade 
celkom“ pripísaná na účet našej spoloč-
nosti.  
Dátum dodania tovaru/služby - Určujúci 
dátum na vznik daňovej povinnosti . 
 

5  Rozpis daňových položiek: sadzba da-
ne, základ dane resp. suma celkom bez 
DPH, výška DPH, suma celkom s DPH. 
 

6 Fakt. vodné - Celkové vyfakturované 
množstvo za príslušné fakturačné obdobie 
a tomu prislúchajúca  hodnota v Eur, ktorá 
je súčtom jednotlivých položiek horných 
riadkov z tabuľky 12 stĺpce „Spotreba 
a Celkom“.  
Fakt. stočné - Celkové vyfakturované 
množstvo za príslušné fakturačné obdobie 
a tomu prislúchajúca  hodnota v Eur, ktorá 
je súčtom jednotlivých položiek spodných 
riadkov a zrážkové vody  z tabuľky 12 
stĺpce „Spotreba a Celkom“.  
Celkom bez DPH, Celkom s DPH je súčet 
fakturácie vodné + stočné bez DPH a 
s DPH. 
Platby za opakované dodanie : súčet 
z prehľadu 13. 
 

7 K úhrade celkom je rozdiel „ Celkom 
s DPH – Platby za opakované dodanie“. 
Ak je Suma k úhrade označená „ – „ zna-
mená „preplatok“, ktorý bude zákazníkovi 
vrátený v lehote splatnosti faktúry.  
Preplatky do 1,66 Eur sa nevracajú, ale sa 
započítavajú na nasledujúce plnenie. 
Ak je Suma k úhrade bez znamienka zna-
mená „nedoplatok“, ktorý zákazník musí 
uhradiť  v lehote splatnosti faktúry.  
 
 

8   Oznamy, informácie pre zákazníka. 
 

9  Adresa daňového platcu (adresa trvalé-
ho pobytu, sídlo firmy, IČ, DIČ a pod.) 
 

10 Jednoznačná identifikácia zmluvného 
zákazníka = číslo zmluvy. 
 

11  Oznamy, informácie pre zákazníka. 

12  Obdobie od – do – Dátum posledného fakturovaného stavu a dátum, do ktorého je stav vyfakturovaný predmetnou faktúrou. 
Č. odberu, vodomer - Pre jednoznačnú identifikáciu odberu uvedené technické číslo odberu a výrobné číslo vodomeru. 
Odberné miesto, adresa, názov - Adresa odberného miesta odberu vody resp. odvádzania odkanalizovanej vody. 
Kód sadzby – Dodávateľov interný kód ceny. 
Stav od m3 do m3 – Posledný  fakturovaný stav a konečný fakturovaný  stav predmetnou faktúrou. U paušálnych odberných miest je uvedená 0. 
Spotreba m3 – horný riadok : Spotrebované množstvo ako rozdiel medzi posledným fakturovaným stavom a konečným stavom.  
                        dolný riadok  : Spôsob zistenia stavu (odpočet, samoodpočet, odhad...). U paušálnych odberných miest je uvedená 0. 
Odpočet. podruž. – ak existuje podružné odberné miesto, uvedená je jeho spotreba v m3, ktorá je odčítaná od spotreby hlavného meradla. 
Poskyt. plnenie - Predmet plnenia, za ktorý je fakturovaná spotreba (vodné, stočné, zrážková voda) Spôsob výpočtu množstva odvádzaných zrážko-
vých vôd do VK stanovuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.397/2003 Z. z., skrátený spôsob výpočtu je uvedený na zadnej strane fak-
túry. V tabuľke 12 je konkrétny výpočet na odbernom mieste. 
Spotreba m3 - Fakturované množstvo vodného (stočného) na základe spotreby (po odčítaní spotreby podružného vodomeru). 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, na konci roka prípadne i vy-
rovnaním do ročného množstva. 
Celkom Eur - Suma v Eur bez DPH za jednotlivé poskytnuté plnenia (vodné, stočné, zrážky) ako násobok spotreby v m3 x jednotková cena v Eur/ m3. 
 

13  Zaplatené zálohové platby za fakturačné obdobie, ktoré boli pripísané na účet našej spoločnosti najneskôr deň pred dátumom vystavenia faktúry. 
Nesúlad počtu a výšky zálohových platieb na strane zákazníka môže vzniknúť len ak už  bola nejaká platba započítaná v predchádzajúcej faktúre, 
prípadne jej úhrada nebola skutočne zrealizovaná alebo bola pripísaná na účet  po dátume vystavenia faktúry. 
 

14  Poštový peňažný poukaz U určený na realizáciu platby v hotovosti cez Slovenskú poštu. Čiarový kód  je určený pre automatizáciu nahratia platby , 
v ktorom sú zaznamenané dôležité numerické údaje o platbe. 
 

15  Čiarový kód pre automatizáciu obálkovania faktúr.  
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