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

Vec: Oznimenie o cenach platqch na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 

V súlade s rozhodnutím Č. 0029/2023/V, ktoré vydal dňa 12.12.2022 Urad pre reguláciu siefových odvetvi (URSO) 
Severoslovenské vodáme a kanalizácie a.s., stanovujú na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovné pevné ceny za 
uvedené služby: 

Druh služby Cena v EUR/m3  

bez DPH s DPH 

vyroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 1,0557 1.2668 

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (star* 1,3957 1,6748 

1) Uvedené ceny sa použijú po vykonani odpočtu meradla po 01.01.2023. Pri uplatneni novych cien pred vykonanim odpočtu sa 
na výpočet mnoistva použije prepočet podra priemernej dennej spotreby za obdobie medzi predchádzajúcim odpočtom 
a prvým odpočtom po zmene ceny. 
2) Ak sa spotreba určuje iným spôsobom ako v bode 1) (napr. smemými čislami spotreby vody, výpočtom množstva 
vôd z povrchového odtoku a pod.) dodávater bude uvedené ceny uplatňovae od 01.01.2023. 
3) Zamestnanci, ktorí vykonávajú odpočty meradiel sú povinni preukázat' sa identifikačnou kartou a sú oprávneni vstupovat' 
do nehnuternosti a objektov za fičelom vykonania odpočtu. Zamestnanci nie sú oprávneni prijimaf platby a vykonávae iné 
činnosti, ktoré nesúvisia s odpočtom. Mena zamestnancov je možné si overif na t.č. +421 905 122 764. 
4) Ceny vodného a stočného platia na celé regulačné obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 s platnosfou do konca 6. 
regulačného obdobia, pokiar ORSO neschváli zmenu cenového rozhodnutia. 
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