ČOV a kanalizace
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Vážení občané,
Obec Dlouhá Lhota vyfakturovala dle uzavřené smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod
vyúčtování stočného za období 1-3/2022 objektům připojeným na kanalizaci.
Cena stočného včetně DPH je pro období 1-3/2022 ve výši 66,00 Kč/m3 vč. 10% DPH.

Datum vystavení daňového dokladu – faktury: 6. 5. 2022
Splatnost úhrady stočného je stanovena do: 20. 5. 2022
Hradit stočné lze pouze převodem na účet: 123-5818430237/0100
Variabilní symbol: uveden na vystavené faktuře

Úřední hodiny úřadu: pondělí 19:00 – 21:00 hod.
Agendu stočného vyřizuje Martina Jenčová,
kontaktní tel.: 326 397 428 (v úředních hodinách), email: cov@dlouhalhota.cz pro případné
reklamace vyúčtování nebo další informace o stočném.

Termín pro podání reklamace vyúčtování stočného je stanoven do 16. 5. 2022.

V Dlouhé Lhotě dne 6. 5. 2022

Václav Pulda v. r.
starosta obce
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