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Záleží Vám na životnom prostredí?
Nesprávnou likvidáciou odpadu zo žúmp je naše životné prostredie dennodenne ohrozované.
Ak odpad zo žumpy neputuje do čistiarne odpadových vôd, ktoré sú na jej zneškodnenie určené,
ale kdekoľvek inde (napríklad na polia), nájde si spôsob ako sa k nám vráti:
■ agresívne látky v odpade ničia podzemné i povrchové vodné toky
■ zvyšuje sa výskyt dusičnanov v pôde, ničí sa pôda a rastliny
■ vetrom sa šíri veľmi nepríjemný zápach
■ zvyšuje sa riziko šírenia infekcií

VVS, a.s. Vám ponúka:
Vývoz obsahu domových žúmp
Projekt Čisté obce
do 5 km
od 6 do 15 km
od 16 do 25 km
od 26 do 35 km
od 36 do 45 km
od 46 do 60 km
od 61 km

Cena v EUR
Bez DPH

S DPH

25,83
31,67
37,50
40,00
42,50
44,17
45,83

31,00
38,00
45,00
48,00
51,00
53,00
55,00

Ceny za vývoz obsahu domových žúmp sú platné pre kategórie producentov: domácnosti.
Vývoz obsahu žúmp v cenách a za podmienok platných v rámci Projektu Čisté obce realizuje
VVS, a.s. len v lokalitách, kde nie je možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu. V cene je zahrnutá doprava, výkon vozidla a likvidovaný obsah žumpy za 1 vývoz. V prípade zmeny cien
sa uskutočňuje fakturácia realizácie prác a poskytnutia služieb podľa aktuálneho platného
cenníka VVS, a.s. v čase ich realizácie. VVS, a.s. si vyhradzuje právo stanovenia čakacej doby,
počtu km a príslušnej ČOV pre realizáciu vývozu. Počet km sa stanovuje ako vzdialenosť od
ČOV k miestu vývozu a späť. O danú službu je možné požiadať aj formou rámcovej (celoročnej) objednávky. Posledný vývoz obsahu žúmp sa realizuje v cenách a za podmienok platných
v rámci Projektu Čisté obce, ak o túto službu producent požiada najneskôr v čase podania
žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciu.

Stačí iba jeden telefonát!
Bardejov
Humenné
Snina
Košice
Michalovce

Telefónne čísla CALL CENTRA k Vašim službám
054/7864777 Prešov
057/7870777 Rožňava
057/7870777 Revúca
055/7952777 Svidník
055/7984777 Trebišov
056/6810777 Vranov n. Topľou

051/7572777
058/4824777
058/4824777
054/7865777
056/6712777
057/4871777

Ďalšie podrobnejšie informácie Vám ochotne poskytneme na zákazníckych centrách, prípadne
prostredníctvom call centra VVS, a.s.
Dátum vydania: 01.08.2018.
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