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Vážený zákazník, 
 

chcete mať vyrovnaný rodinný rozpočet?  

Zaťažujú Vás vyššie polročné faktúry?                              

 

Aj Vy sa môžete raz a navždy zbaviť obáv 

z odpojenia dodávky vody z verejného vodovodu pre 

načas nezaplatené faktúry. Zriaďte si úhradu platieb 

za vodné a stočné od Vodárenskej spoločnosti 

Ružomberok, a.s., prostredníctvom zálohových 

platieb. 

  

Zálohové platby  
predstavujú najpohodlnejší, najbezpečnejší a 

bezstarostný spôsob úhrad za vodné a stočné. 

Ušetríte tak voľný čas a vychutnáte si pohodlie tejto 

modernej služby. Na základe Vášho rozhodnutia 

v prospech využívania zálohových platieb sú úhrady 

za vodné a stočné pravidelne uhrádzané prevodom 

z Vášho účtu v prospech Vami vybraného účtu 

Vodárenskej spoločnosti Ružomberok. 
 

Aké výhody poskytujú zálohové platby? 

 Spoľahlivosť – Vaše platby budú 

realizované pravidelne a automaticky 
 

 Bezstarostnosť – nemusíte venovať svoju 

pozornosť a čas pravidelným úhradám, 

pretože zálohové platby to urobia za Vás 
 

 Vyššia bezpečnosť – priebeh zálohových 

platieb si kontrolujete sami 
 

 Efektívnosť – vzniknuté preplatky 

zašleme priamo na Váš účet 

 

Ako si zriadiť zálohové platby? 
 

Postup zriadenia súhlasu zálohových platieb je 

jednoduchý: 
 

 Pokiaľ máte záujem zriadiť si zálohové platby 

uzatvorte s Vodárenskou spoločnosťou 

Ružomberok, a.s. dodatok k zmluve. Dodatok si 

môžete uzatvoriť osobne v priestoroch 

Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. na 

oddelení odbytu a fakturácie alebo telefonicky 

na čísle telefónu:  

044/ 4331621, 044/ 4331622  
 

 

 V dodatku k zmluve budete mať uvedené všetky 

údaje potrebné k uzatvoreniu zálohových 

platieb ako sú:  

 suma mesačnej zálohovej platby 

 variabilný symbol 

 účet Vodárenskej spoločnosti 

Ružomberok, a.s., na ktorý budú 

zálohové platby poukázané 

 mesiac, od ktorého sa zálohové platby 

začnú realizovať 

 V prípade zálohových platieb realizovaných 

formou trvalého príkazu alebo inkasného 

príkazu navštívte Váš peňažný ústav a zadajte 

súhlas s trvalým príkazom alebo súhlas 

s inkasom v prospech nižšie uvedeného účtu. 

 Je potrebné prihliadať na pravidelný dostatok 

prostriedkov na Vašom účte k termínu platieb. 

 

 

 

Spôsob realizácie zálohových platieb: 
 trvalý prevodný príkaz 

 inkasný príkaz 

 internet banking 

 poštovou poukážkou 

 úhrada v hotovosti - priamo   v pokladni 

spoločnosti alebo priamy vklad na uvedený 

účet. 

 Platby cez SIPO nerealizujeme. 

 

 

Na akékoľvek otázky Vám ochotne zodpovieme na 

uvedených tel. číslach v pracovných dňoch:  

 pondelok, utorok, štvrtok:7:00 – 15:00 hod. 

 streda:        8:00 – 16:00 hod. 

 piatok:       7:00 – 14:00 hod. 

 


