
Údaje potrebné na výpo�et ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a �istenie odpadovej vody  
Názov a sídlo regulovaného subjektu: 

Ukazovate� 
m3 QVT    QVP QVA QVV QVO QVD QVX QV1 QV2 QV3 QV4 

Rok t            

Rok t-1            

Rok t-2            

 
Ukazovate� 

m3 QST    QSP QSA QSO QSZ QSD QSX QS1 QS2 QS3 QS4 

Rok t            

Rok t-1            

Rok t-2            
V riadku „Rok t“ sa uvedú plánované údaje na kalendárny rok t,  v riadku „Rok t-1“ údaje za kalendárny rok t-1 a v riadku „Rok t-2“ skuto�né údaje za kalendárny rok t-2. 
Vysvetlivky: 
QVT alebo QST – celkové množstvo dodanej pitnej vody, ktoré sa vypo�íta pod�a vzorca QVT = QVP + QVA + QVV + QVO alebo celkové množstvo odvedenej a �istenej odpadovej vody 
okrem  množstva vody, ktoré súvisí s vývozom a likvidáciou obsahu žúmp a septikov v �istiarni odpadovej vody, ktoré sa vypo�íta pod�a vzorca QST = QSP + QSA + QSO + QSZ, 
QVP alebo QSP – množstvo pitnej vody, ktoré regulovaný subjekt spotrebuje na inú ako regulovanú �innos�, napr. v školiacich a rekrea�ných zariadeniach a pod., alebo množstvo vlastnej 
produkcie odpadovej vody regulovaného subjektu z inej ako regulovanej �innosti, 
QVA alebo QSA – množstvo pitnej vody dodanej domácnostiam a ostatným odberate�om okrem QVO alebo množstvo odvedenej a �istenej odpadovej vody z domácností a od ostatných 
producentov s výnimkou  QSO, 
QVV – množstvo distribuovanej pitnej vody obecným vodárenským spolo�nostiam, 
QVO – množstvo pitnej vody dodanej domácnostiam a ostatným odberate�om (vy�lenené z QVD a QVX), ak je verejný vodovod prevádzkovaný na základe zmluvného vz�ahu regulovaného 
subjektu s vlastníkom verejného vodovodu (obcou), 
QVD alebo QSD – množstvo pitnej vody dodanej domácnostiam z QVA a QVO alebo množstvo odpadovej vody odvedenej z domácností, 
QVX alebo QSX – množstvo pitnej vody dodanej ostatným odberate�om z QVA a QVO alebo množstvo odpadovej vody odvedenej od ostatných producentov, 
QV1až QV4 alebo QS1 až QS4 – množstvá zodpovedajúce ur�eným skupinám odberate�ov alebo množstvá zodpovedajúce ur�eným skupinám producentov, 
QSO – množstvo odvedenej a �istenej odpadovej vody  (vy�lenené z QSD a QSX) zodpovedajúce oprávneným nákladom uplatneným v kalkulácii oprávnených nákladov (príloha �. 5 alebo 
príloha �. 10), ak je verejná kanalizácia prevádzkovaná na základe zmluvného vz�ahu s iným vlastníkom (obcou), 
QSZ – množstvo fakturovanej odpadovej vody z povrchového odtoku vy�lenené z QSD a QSX. 
 
Vypracoval (meno, priezvisko, funkcia): Schválil (meno, priezvisko, funkcia): Dátum: 
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