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Oznámenie o prechode na nový spôsob fakturácie s možnosťou uplatnenia preddavkových platieb
za vodné a stočné

Oznamujeme Vám, že Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. prechádza na nový spôsob
fakturácie, ktorý umožňuje uplatniť preddavkové platby za vodné a stočné. Na základe uvedeného
dôjde k zmene cyklu odpočtov na polročný cyklus pre jednotlivé odberné miesta zaradené do
príslušných odpočtových trás. Odčítanie vodomerov vo vašej obci bude s platnosťou od 01.01.2016
vykonávané dvakrát ročne, v mesiacoch máj a november.
Uvedená zmena si vyžaduje aj uzatvorenie novej Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu
a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie (ďalej len „Zmluva") v zmysle Všeobecných
zmluvných podmienok platných o 1.7.2012. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. následne,
po vykonaní odpočtu meradiel v zmysle harmonogramu odpočtov jednotlivých odberných miest,
zašle odberateľom návrh textu novej Zmluvy a Prílohy - Mesačné preddavky. Výška navrhovanej
preddavkovej platby nie je záväzná a je možné ju zmeniť. Odberateľom bude zaslaný list, kde budú
informovaní o tejto zmene.
Touto cestou Vás chceme požiadať o spoluprácu v zmysle zabezpečenia informovanosti občanov
žijúcich vo vašej obci o možnosti prechodu na nový systém platieb za vodné a stočné.
Ďakujeme za spoluprácu.
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