Dobrovolný svazek obcí ČOVVelička
696 63 Hroznová Lhota 170, IČO:71220925
Telefon:

721 567 046

Věra Výborná - účetní

Pracovní doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

- 7.00
- 7.00
- 7.00
- 7.00
-13.00

14.00 - 17.00
11.30 - 15.30
14.00 -16.00

Upozornění
Upozorňujeme

občany

na povinnost informovat písemně dodavatele - Dobrovolný svazek obcí
- čistírna odpadních vod Velička (DSO ČOVVelička)
o změnách majících vliv na výši stočného. především změnu počtu trvale
přihlášených osob. nově narození, úmrtí, popř. změnu majitele nemovitosti
a to ve lhůtě
30 dnů od doby. kdy ke změně došlo!

(Viz. Zadní část smlouvy na stočné)
"Ohlášení" je možné vyzvednout v každé kanceláři OÚ dobrovolného
obcí nebo přímo v kanceláři OSO ČOVVelička v Hr.Lhotě.
Adresát:

svazku

Dobrovolný svazek obcí ČOV Velička
69663 Hroznová Lhota 170, IČO: 71220925, tel: 721567 046

Ohlášení změny }mPlatkové povinnosti
a základě smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro
domácnost sděluji tyto požadované údaje o změnách:
Příjmení a jméno majitele nemovitosti

:

Adresa trvalého bydliště:

Změna počtu trvale přihlášených osob na č. p
Důvod změny

V současnosti je na Č.p. trvale přihlášeno

z počtu

na

.
.

osob

Podpis společného zástupce za domácnost, vlastník nemovitosti:

v

dne

.

Oznámení
Oznamujeme, že od 1. 2. 2009 se DSOČOVVelička stal plátcem DPH.

Fvzické
osobv:
~
.
Výše stočného: 616,- Kč/osobu/rok (včetně DPH)
Splatnost poplatku je vždy k 31.12.20XX
- Občané platící formou SIPAplatí stočné čtvrtletně.
- Občané platící složenkou nebo převodem z účtu platí stočné 1x za
rok
- Majitelé bytovek platí stočné za své nájemníky na základě vystavené
faktury čtvrtletně.
- Majitelé neobydlených domů platí stočné ve výši: SOO,- Kč 1 x za rok
Pokud by občané chtěli přejít na platbu stočného ze složenek (1 x ročně)
na rozdělenou čtvrtletní platbu přes S/PO, mohou si tuto změnu
domluvit v kanceláři DSO ČOV Velička v Hr. Lhotě v přízemí OÚ
v úředních hodinách.

Provozovnv..
- Provozovny platí stočné na základě vystavené faktury 2 x ročně.
- Cena stočného je dle spotřeby (popř. směrných čísel roční spotřeby
vody v případě, že provozovna nemá vlastní vodoměr) 1S,-Kč/m3
(bez DPH)

Ing.Petr Hanák
předseda představenstva

