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Vážení 
zákazníci,
hlavným dôvodom vydania tohto 
čísla zákazníckeho časopisu boli 
mnohé otázky zo strany zákazníkov aj 

médií na plánované zmeny v cenových 
podmienkach. V médiách vyšli viaceré 
články, ktoré túto skutočnosť  vysvetľovali 
viac či menej  v negatívnom svetle a nie 
vždy správne.  V nasledujúcich riadkoch 
vám prinášame zrozumiteľné vysvetlenie 

Plánované zmeny  
v cenových podmienkach
Pri predkladaní cenových návrhov na rok 
2017 sa postupuje podľa novej vyhlášky 
vydanej Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví (ďalej len „ÚRSO). Touto vyhláškou 
sa mení spôsob cenovej kalkulácie pre 
odberateľov a producentov pripojených na 
verejné vodovody a verejné kanalizácie. 

Základňou pre výpočet ceny sú ekonomicky 
oprávnené náklady roku 2015, ktoré 
sú regulované ÚRSO. Ďalej do výpočtu 
vstupuje primeraný zisk, ktorý je limitovaný 
a oproti pôvodnej výške bola jeho hodnota 
znížená, faktor využitia výrobných kapacít 
vodárenského majetku a skutočný objem 
vody za rok 2015. Takto vypočítaná 
maximálna cena za pitnú vodu sa poníži 
o koeficient strát pitnej vody.

Od nového roka sa bude fakturovaná 
suma skladať z dvoch častí a to z fixnej 
zložky a variabilnej zložky.  Fixná 
zložka maximálnej ceny bude hradená 

v závislosti od rezervovaného prietoku 
vody pripojenej nehnuteľnosti na verejný 
vodovod vodovodnou prípojkou a pripojenej 
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu 
kanalizačnou prípojkou. 

Fixná zložka maximálnej ceny sa člení do 
tarifných skupín T1 až T6, ktorých hlavným 
kritériom je veľkosť vodomeru resp. jeho 
menovitý priemer DN na odbernom mieste 

(T1 najmenší a T6 najväčší DN). Odberné 
miesta, ktoré nemajú osadený vodomer a 
smerné čísla spotreby na odbernom mieste 
sú určované príslušnou vyhláškou MŽP budú 
zaradené do tarifnej skupiny T1 s najnižšou 
hodnotou koeficientu pre výpočet fixnej 
zložky.

Variabilná zložka maximálnej ceny vychádza 
z dodaného množstva pitnej vody prípadne 
odvedenej odpadovej vody vynásobenej cenou 
za 1 m3 a vstupuje do celkovej ceny dodávky.

V praxi to znamená, že odberateľovi 
odberného miesta pripojeného vodovodnou 
prípojkou na verejný vodovod a kanalizačnou 
prípojkou na  verejnú  kanalizáciu vzniká 
povinnosť úhrady oboch zložiek ceny 
uvedených na faktúre dodávateľa.

Po schválení cien ÚRSO budú na internetovej 
stránke spoločnosti zverejnené  výšky fixnej 
zložky maximálnej ceny pre jednotlivé skupiny 
T1 až T6 ako aj výška variabilnej zložky 
maximálnej ceny za  1 m3 dodanej pitnej vody 
a za 1 m3 odvedenej odpadovej vody.

V súvislosti s uvedenými informáciami je ešte 
potrebné doplniť, že v nadväznosti na možnú 
novelizáciu ďalších  právnych predpisov  sa 
môžu cenové podmienky meniť.

problematiky tvorby cien za vodu.  
Veríme, že vás zaujmú aj informácie 
o aktuálnych investičných akciách a 
o aktivitách v prospech miest a regiónov.
Želáme vám príjemné čítanie.

Redakcia 



Budujeme novú  
vodárenskú  
infraštruktúru

Elektronické zasielanie 
faktúr za vodné a stočné

V SNAHE O NEUSTÁLE 
SKVALITŇOVANIE NAŠICH SLUŽIEB 
SME SA V ROKU 2015 ZAMERALI  
NA VÝSTAVBU NOVEJ VODÁRENSKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY V KATASTRÁLNOM 
ÚZEMÍ MESTA KRUPINA  
V PROJEKTE S NÁZVOM  
„KRUPINA  - KANALIZÁCIA A ČOV“. 

Cieľom projektu je zabezpečenie čistenia 
odpadových vôd v súlade s legislatívou 
a súčasne zrušenie nečistených výustných 
objektov z kanalizačnej siete.

AKTIVÁCIA SLUŽBY  
„FAKTÚRA E-MAILOM“  
JE JEDNODUCHÁ:

• Stačí vyplniť a podpísať formulár  
 „Súhlas so zasielaním elektronických 
 faktúr za vodné/stočné“ (Formulár je 
 možné nájsť aj na našej internetovej
 stránke v sekcii „Na stiahnutie –  
 Dokumenty“ alebo na každom  
 zákazníckom centre.)
• Vyplnený a podpísaný formulár je  
 potrebné doručiť našej spoločnosti  
 jedným z uvedených spôsobov:

V rámci projektu bolo zrealizované vybudo-
vanie novej čistiarne odpadových vôd Kru-
pina (ČOV Krupina), ktoré výrazne prispelo 
k ozdraveniu životného prostredia, ochrane 
rieky Krupinica a k ochrane spodných vôd 
v zastavaných častiach katastra, ale aj mimo 
nich.
Pred výstavbou ČOV Krupina bolo čistenie 
odpadových vôd zabezpečené len pre sídlis-
ko IBV existujúcou ČOV Hydrovit, ktorá však 
kapacitne nestačila a jej prevádzka bola 
ukončená so začiatkom skúšobnej prevádz-
ky ČOV Krupina. Odpadové vody mesta boli 
presmerované na novú prevádzku v januári 
2016 a predpokladaný termín ukončenia 

- osobne odovzdať na ktoromkoľvek  
 zákazníckom centre našej spoločnosti
- zaslať elektronicky na adresu cc@stvps.sk 
- zaslať poštou na adresu našej spoločnosti

PO ÚSPEŠNEJ AKTIVÁCII SLUŽBY 
BUDE ZÁKAZNÍK OD NASLEDUJÚ-
CEHO FAKTURAČNÉHO OBDOBIA 
DOSTÁVAŤ FAKTÚRY V ELEKTRO-
NICKEJ PODOBE NA ZADANÚ 
E-MAILOVÚ ADRESU.

skúšobnej prevádzky je stanovený na začia-
tok roka 2017.
Okrem výstavby novej modernej čistiarne 
odpadových vôd bol dobudovaný kana-
lizačný privádzač, odľahčovacie komory, 
prečerpávacie stanice, výtlačné potrubie 
a taktiež prepojenie na existujúcu kanali-
začnú infraštruktúru.

Projekt bol spolufinancovaný z fondov 
Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci 
Operačného programu Životné prostredie. 
Hlavným investorom projektu je Stredoslo-
venská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská 
Bystrica.

PREČO SI AKTIVOVAŤ  
ELEKTRONICKÉ  
ZASIELANIE FAKTÚR?

• služba zasielania elektronických faktúr  
 je bezplatná
• získate jednoduchý a komfortný prístup 
 k faktúre
• faktúry Vám budú zasielané v pravidel- 
 ných fakturačných cykloch v PDF formáte
• v e-mailovej schránke budete mať  
 k dispozícii kompletný archív faktúr
• spolu prispejeme k ochrane životného 
 prostredia

NAŠA SPOLOČNOSŤ V RÁMCI  
ROZŠIROVANIA SLUŽIEB UŽ NIEKOĽKO 
ROKOV PONÚKA SVOJIM ZÁKAZ-
NÍKOM ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE 
FAKTÚR ZA VODNÉ A STOČNÉ.



Nová tvár
banskobystrického   
vodojemu

V rámci týždňa dobrovoľníctva zamestnanci 
spoločnosti StVPS, a.s. v spolupráci s oby-
vateľmi mesta Banská Bystrica zrealizovali 
ambiciózny projekt skrášlenia tridsaťročné-
ho vodojemu prostredníctvom programu 
Zamestnanecké granty. 
Naša spoločnosť podporila projekt nášho 
zamestnanca a Banskobystrického okráš-
ľovacieho spolku. Hlavným cieľom projektu 

nebolo len zveľadenie exteriéru vodojemu, 
ale najmä ozrejmiť širokej verejnosti úlohu 
vodojemu a tiež zvýrazniť význam vizuálnej 
stránky objektu a okolitého prostredia.
Viac ako tridsaťročný vodojem bol v rámci 
týždňa dobrovoľníctva nanovo vymaľovaný 
(steny, okná, plot), aby sa následne mohli 
na fasáde realizovať mladí umelci, ktorí na 
bielych stenách vodojemu vyobrazili motívy 

vodných živočíchov a motto „Voda je život!“.
Vo viacerých projektoch Banskobystrického 
okrášľovacieho spolku sa pozitívna vizuálna 
zmena objektov (Farebná ulička, farebné stĺpy 
osvetlenie) osvedčila, pretože vandalov zve-
ľadené plochy nepriťahujú. Pozitívny účinok 
je teda trvácny a veríme, že farebný vodojem 
bude ešte dlho tešiť okoloidúcich.

Myslíme aj na najmenších
V ZÁKAZNÍCKYCH CENTRÁCH  
STREDOSLOVENSKEJ VODÁRENSKEJ 
PREVÁDZKOVEJ SPOLOČNOSTI, A.S. 
PRIBUDLI OD JÚLA 2016  
DETSKÉ KÚTIKY.

 Zriadenie detských kútikov bolo reakciou 
na prianie zákazníkov, ktorý prichádzali  na 
zákaznícke centrá spolu s deťmi. Ako prvé 
pripravilo svojpomocne detský kútik zákaz-
nícke centrum vo Zvolene a následne sme 
v jednotnom dizajne umiestnili kútiky na 
všetkých osem zákazníckych centier. Okrem 
tradičného vybavenia detských kútikov 
ako pastelky, či hlavolamy tu deti nájdu aj 
edukatívnu  omaľovanku o vode  „Čo videla 
kvapka“ a ďalšie veku primerané vzdelávacie 
materiály.



www.stvps.sk

Praktická ochrana  
BIODIVERZITY

Obnova vzácnej prírodnej pamiatky Moš-
tenické travertíny  je jeden z projektov, 
ktoré v roku 2016 podporila Stredosloven-
ská vodárenská prevádzková spoločnosť, 
a.s. v rámci záväzkov k ochrane a pod-
pore biodiverzity v spolupráci so Sprá-
vou NAPANT a základnou organizáciou 
Slovenského združenia ochrancov prírody 
a krajiny Nízke Tatry.
Po prípravných prácach sa začiatkom 
augusta konala prvá brigáda, ktorej sa 
zúčastnilo  12 profesionálnych a dobro-
voľných strážcov NAPANTu. Cieľom bolo 
pokosiť lúky a odstrániť náletové dreviny 
na travertínovej kope. Pokosením lúky sa 
skvalitnili životné podmienky vzácnych 
rastlín v okolí prírodnej pamiatky. Odstrá-
nenie náletových drevín pomôže k rastu 
travertínu, pre ktorý je dôležité slnečné 
svetlo. Súčasťou ďalšej rekonštrukcie bude 
aj osadenie informačných tabúľ a stavba 
dreveného zábradlia, ktoré zábrani vstupu 
návštevníkov na travertínovú kopu.
Prírodná pamiatka Moštenické travertíny 
sa nachádza na území s rozlohou 1,71 
hektára. Predmetom ochrany je mohut-
ná, ešte stále činná travertínová terasa 
s početnými vývermi vody. V jej blízkosti 
sa vyskytujú tri pramene. Z cenných 
druhov flóry sa tu vyskytuje kortúza 
Matthioliova, volské oko vrbolisté, či ľalia 
cibuľkonosná.

Mgr. Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s.,  
Ing. Adalbert Mezei, NAPANT

Súťaž
Odpovede posielajte do 30.  12. 2016 
poštou na adresu: 

Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s., 
Partizánska cesta 5, 
974 00 Banská Bystrica 
a obálku označte heslom Voda pre vás 

alebo e-mailom na adresu  
komunikacia@stvps.sk

spoločne  
so Štátnou  
ochranou  

prírody

Viete z ktorého vodného zdroja  
je zásobovaná vaša obec,  

mestská časť alebo sídlisko?

ODPOVEDZTE SPRÁVNE NA SÚŤAŽNÚ OTÁZKU A VYHRAJTE  
3x BALÍČEK HODNOTNÝCH DARČEKOVÝCH PREDMETOV.
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