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Aktuálne ceny vodného a stočného sú stanovené  
úradom pre reguláciu sieťových odvetví a sú platné od 1. 7. 2017

vých vôd merané, fakturuje sa množstvo 
vypúšťaných odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie podľa množstva vody odo-
beranej z verejného vodovodu (vodné = 
stočné), s pripočítaním množstva vody 
získaného z iných zdrojov (vlastný zdroj, 
zrážková voda).

Fakturácia vodného a stočného sa vyko-
náva na základe odpočtu vodomeru v pra-
videlných fakturačných cykloch podľa vy-
pracovaného harmonogramu odpočtov, 
minimálne raz ročne.
V prípade, ak množstvo vody dodanej ve-
rejným vodovodom nie je merané určeným 

CENY VODY

meradlom, množstvo odoberanej vody sa 
určí smernými číslami spotreby vody. 
V prípade neprístupnosti meradla sa odbe-
rateľovi fakturuje vodné a stočné vo výške 
priemerného množstva vody dodanej a 
vody odvedenej za predchádzajúce obdobie.
Ak nie je množstvo vypúšťaných odpado-

VÝROBA A DODÁVKA  
PITNEJ VODY  

VEREJNÝM VODOVODOM  

1,4412 € 
za kubický meter s DPH

ODVÁDZANIE A ČISTENIE  
ODPADOVEJ VODY  

VEREJNOU KANALIZÁCIOU  

1,3938 €
za kubický meter s DPH

DISTRIBÚCIA  
PITNEJ VODY  

VEREJNÝM VODOVODOM  

0,8156 €  
za kubický meter s DPH



Z § 36 ODS. 4 ZÁKONA O VODÁCH VYPLÝVA POVINNOSŤ KAŽDEJ FYZICKEJ OSOBY, KTORÁ VLASTNÍ ŽUMPU NA ODPADOVÉ 
VODY, LIKVIDOVAŤ ICH ODVOZOM DO ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD. TIETO ODVOZY SÚ OPRÁVNENÉ VYKONÁVAŤ 
PREVÁDZKOVATELIA VEREJNEJ KANALIZÁCIE, OBEC A OPRÁVNENÁ OSOBA PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU.

Odpadové vody // 
nezabúdajte na doklad 
o čistení žumpy
Nie je teda dovolené vypúšťanie odpadových 
vôd zo žúmp do rigolov, vodných tokov, na 
cesty či na okolité polia.
Zákonodarca novelou sprísnil aj podmienky 
dokladovania spôsobu likvidovania odpado-
vých vôd akumulovaných v žumpách tým, že 

od producentov vyžaduje o týchto vývozoch 
doklad pod hrozbou sankcie od obce alebo 
orgánu štátnej vodnej správy (okresného úra-
du, odboru starostlivosti o životné prostredie). 
S účinnosťou od 15. septembra 2020 môžu 
obec a orgán štátnej vodnej správy kontro-

lovať doklady o odvoze odpadových vôd zo 
žúmp dva roky dozadu. Od 15. septembra 
2018 sú teda občania povinní odkladať tieto 
doklady o odvozoch a osoby, ktoré vyvážajú 
odpadové vody zo žúmp musia im ho vydať 
v rozsahu ako je uvedené v zákone. Pre účely 
kontroly musia disponovať s týmito doklad-
mi obidve strany.

Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje 
meno, priezvisko a adresu toho, komu bol 
odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum od-
vozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo 
vyvezených odpadových vôd, názov osoby, 
ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a ad-
resu čistiarne odpadových vôd.

Viac informácií na zákazníckej linke StVPS, a.s. 
0850 111 234

Lehota splatnosti vyučtujúcich faktúr je 14 dní, počítaná od odosla-
nia faktúry, ak nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak. Za opako-
vanú dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd naša spoločnosť 
realizuje u odberateľov kategórie domácnosti zálohové platby.

•  POŠTOVOU POUKÁŽKOU

•  PREVODNÝM PRÍKAZOM (odberateľ si pri platbe v banke zadá 
jednorazový prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný sym-
bol, t.j. číslo faktúry a úhradu poukáže na účet našej spoločnosti)

•  INKASOM (na základe Mandátu pre SEPA Inkaso (vystaveného 
dodávateľom StVPS, a.s.) si odberateľ vo svojej banke osobne,  
prípadne prostredníctvom internet bankingu musí zadať 
súhlas k SEPA inkasu. Pri zadávaní je potrebné uviesť typ platby 
– „opakovaný“, obdobie opakovania inkasovania – „mesačne, 
minimálne 2 krát a viac“ pre prípad, že v jednom mesiaci bude 
inkasovaná zálohová platba a zároveň aj vyúčtujúca faktúra, 
alebo viac faktúr. Odberateľ pri zriaďovaní  inkasa neuvedie 
žiadny variabilný symbol)

•  V HOTOVOSTI v pokladni zákazníckeho centra StVPS, a.s.

•   PLATOBNOU KARTOU na zákazníckych centrách našej spo-
ločnosti. Platba cez platobný terminál je jednoduchá, rýchla a 
bezpečná

Spôsob úhrady faktúr



SVETOVÝ DEŇ VODY 
ponúkame  bezplatnú 
analýzu vody zo studní 

K oslave Svetového dňa vody sa pripája Stredoslovenská vo-
dárenská prevádzková spoločnosť, a.s. organizovaním podu-
jatí pre školy a širokú verejnosť. Okrem exkurzií do objektov 
čistiarní odpadových vôd a prednášok ponúkame už tradič-
ne bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov 
na dusičnany, ktoré sú najčastejšie prekračovanými chemic-
kými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov.

Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov na 
dusičnany budeme realizovať v laboratóriách pitných vôd 
v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde je potrebné 
23. marca 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod. priniesť 
v čistej plastovej nádobe (0,5 l) vzorku vody z individuál-
nych zdrojov (studní). Vodu treba nechať pred odobratím 
vzorky 5 minút odtiecť.

22.  MAREC BOL VYHLÁSENÝ AKO SVETOVÝ DEŇ VODY ORGANIZÁCIOU SPOJENÝCH NÁRODOV.  
KOORDINOVANÝ JE ORGANIZÁCIOU UN – WATER V SPOLUPRÁCI S VLÁDAMI A PARTNERMI PO CELOM SVETE.

Viac informácií  a kontakty nájdete na www.stvps.sk

VZORKY VODY JE MOŽNÉ ODOVZDAŤ  

23. marca 2020
aj v Obchodnom centre Europa, 
Banská Bystrica v informačnom 
stánku Stredoslovenskej  
vodárenskej prevádzkovej 
spoločnosti, a.s. 
od 9:00 hod.  
do 14:00 hod.
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VYTLAČENÉ NA  
RECYKLOVANOM  

PAPIERI

VIAC PRÍRODY  
vo firemných areáloch?
Je to vec dizajnu a záujmu.
Zelená strecha na budove skladu zeleniny, na ktorej rastú stromy, jedlé huby, ale aj vzácne orchidey prirodzene sa 
vyskytujúce v danom regióne. Kvitnúce lúky namiesto sterilných trávnikov, jazierko ako estetický prvok s vodou zo 
strechy budovy, stromy, ktoré svojím tieňom ochladzujú priestory, zlepšujú mikroklímu a šetria tak energiu.

To je len niekoľko príkladov, ktoré vďaka 
zmene v dizajne a manažmente areálov 
pomáhajú miestnym druhom fauny a fló-
ry a skvalitňujú pracovné prostredie.
Podpora zmeny dizajnu firemných areálov 
s cieľom, aby boli priaznivejšie pre biodi-
verzitu, je podstatou medzinárodného pro-
jektu LIFE BooGI-BOP s názvom Boosting 
Urban Green Infrastructure through Biod-
iversity-Oriented Design of Business Premi-
ses, ktorý bol podporený programom LIFE 
Európskej únie. Slovensko v projekte zastu-
puje Nadácia Ekopolis. Okrem Slovenska 
v ňom majú účasť organizácie z Nemecka, 
Rakúska a Španielska.

„Nemecko ako krajina i projektoví partneri 
už v podpore firemných areálov priaznivých 
pre biodiverzitu prešli kus cesty a nájdeme 
tam úžasné príklady. Hoci aj v našej krajine 
sa nejedná o úplne novú tému, účasť v pro-
jekte je pre nás príležitosťou, aby sme sa 
jej venovali koncepčnejšie a firmám, ktoré 
budú mať záujem, budeme môcť asistovať 
vo väčšej miere“, povedal Štefan Jančo, ko-
ordinátor projektu na Slovensku.

Úspešným príkladom takto zameranej 
spolupráce v slovenskom prostredí je pre-
mena areálu čistiarne odpadových vôd 
Rakytovce pri Banskej Bystrici. Počas vyše 

dvoch rokov spolupráce so Stredosloven-
skou vodárenskou a prevádzkovou spoloč-
nosťou, a.s. tu bolo vysadených vyše 200 
drevín, z toho až 30 pôvodných druhov. Vy-
budované jazierko napájané dažďovou vo-
dou zo strechy, osadené vtáčie a netopie-
rie búdky, 50 hniezd pre belorítku domovú, 
hmyzie hotely, ako aj rôzne ďalšie prvky 
podporujúce život miestnych druhov rast-
lín a živočíchov.

Viac o projekte a partneroch  
na oficiálnej stránke: 
www.biodiversity-premises.eu


