Vážený pán starosta,
vážení odberatelia,
reagujeme na Vašu žiadosť o poskytnutie stanoviska k fakturácii stočného v obci Liptovská Teplička.
Vzhľadom k tomu, že dodávku pitnej vody a odber odpadovej vykonávajú dve spoločnosti je
vyúčtovanie zložitejšie, ako keď ju realizoval jeden subjekt. Skúsime však postup ozrejmiť a vysvetliť.
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) dodáva pitnú vodu na základe určených
meradiel (vodomerov), ktoré vyúčtováva zvyčajne k máju príslušného roka. Každý odberateľ v obci
má iný termín, kedy prišlo k vyúčtovaniu vodného a tým aj iné obdobie, za ktoré platil vodné. Tieto
procesy sú riadené PVPS a nie je možné ich z našej strany nijako meniť.
Po vykonaní vyúčtovania vodného poskytne PVPS našej spoločnosti v zmysle zákona údaje
o množstvách odobranej pitnej vody pre jednotlivé odberné miesta. Po spracovaní týchto údajov
našou spoločnosťou (identifikácia odberného miesta ku konkrétnemu odberateľovi) vystavíme
vyúčtovanie stočného. Pre úplnosť dodávame, že od PVPS dostávame len číslo odberného miesta
a množstvo odobratej vody v m3. Nemáme teda údaje o začiatočnom a konečnom stave vodomeru,
ani o presnom období vyúčtovania vodného. Máme len celkové odobraté množstvo v m3.
V roku 2021 sme obdržali údaje od PVPS až v novembri a zúčtovanie stočného sme vykonali
k 31.12.2021. Keďže išlo o jedinú našu fakturáciu za rok 2021 uvádzame termín od 1.1.2021 do
31.12.2021.
V roku 2022 sme obdržali údaje od PVPS v júni a vyúčtovanie odberných miest sme vykonali
k 30.06.2022 za obdobie od 1.1.2022 do 30.06.2022.

V roku 2022 už ďalšia vyúčtovacia fakturácia nebude.
Najbližšie vyúčtovanie stočného tak bude až v júni 2023.
Keďže vodu dodáva iná spoločnosť, ktorá po vykonaní vyúčtovania odovzdá údaje o spotrebe našej
spoločnosti, nie je fyzicky možné vykonať vyúčtovanie v rovnakom termíne. Čo je však dôležité,
množstvo vody vo vyúčtovacej faktúre PVPS a množstvo odvedenej odpadovej vody vo faktúre
Ferrmont je identické. Rozdielne sú len dátumy dodania, nie však množstvo vôd.
Odpovedáme na najčastejšie pokladané otázky.
Čo robiť, ak množstvo metrov kubických vo vyúčtovacej faktúre PVPS a Ferrmont nie je rovnaké?
Obráťte sa na zákaznícke centrum. Pošlite kópiu faktúry od PVPS na prevadzkovanie@ferrmont.sk
a príde k oprave.
Čo robiť, ak dátumy dodania vo vyúčtovacej faktúre PVPS a Ferrmont nie sú rovnaké?
Je to v poriadku. V liste vysvetľujeme, že vzhľadom k vyúčtovacím procesom dátumy nikdy rovnaké
nebudú. Dátumy však nemajú žiadny vplyv na výšku odplaty za stočné.
Cena vodného a stočného nie je rovnaká. Prečo?
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Cena vodného a stočného naozaj nie je rovnaká. Stočné je vzhľadom na technologické potreby
zvyčajne vyššie. Cena stočného je určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
ktorý jej výšku schvaľuje. Tak je to i v prípade Liptovskej Tepličky.
Rozhodnutie ÚRSO je dostupné na: https://www.urso.gov.sk/70397-sk/00182021v/
Sadzba za stočné sa od začiatku prevádzkovania nemenila.

Vážený pán starosta, vážení odberatelia,
dovoľujeme si skonštatovať, že vyúčtovanie stočného prebehlo podľa údajov, ktoré sme dostali od
Vášho dodávateľa pitnej vody. Tým, že vyúčtovanie prebieha ako druhotné po vyúčtovaní pitnej
vody, sú logicky posunuté i dátumy vyúčtovania. Nič z toho však nemá vplyv na výšku platieb a stočné
je vyrátané správne.
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.
S pozdravom

Tomáš
Focko

Digitálne podpísal
Tomáš Focko
Dátum: 2022.07.15
17:37:35 +02'00'
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Generálny riaditeľ
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