
 

Obec Kecerovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a súlade so zákonom č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov v y d á v a 

 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 4/2022

o poplatku za dodávku a distribúciu pitnej vody verejným obecným vodovodom a za vypúšťanie odpadových
vôd do verejnej obecnej kanalizácie od 01.01.2023 do 31.12.2023 a ďalšie roky.

 

Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach na základe ustanovenia § 6 zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  /v
platnom znení/ sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení v súlade s Potvrdením o cene č. 0319/2017/V-PC
vydaného Úradom pre  reguláciu  sieťových odvetví  na  obdobie  od  01.01.2023 do  31.12.2023 v zmysle  zákona č.
250/2012 Z.z. regulácii v sieťových odvetviach/v platnom znení/

 

HLAVA 1

VODNÉ

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Toto  všeobecne záväzné nariadenie  ustanovuje  povinnosť  majiteľov  nehnuteľnosti  (fyzické  a  právnické  osoby)  na
území obce pri odoberaní pitnej vody z verejného vodovodu platiť poplatok (vodné).

Čl. 2

Vodné a s ním spojené poplatky

1.) Za odoberanie pitnej vody, distribuovanej prevádzkovateľom verejného vodovodu, platí odoberateľ napojený na
verejný vodovod prevádzkovateľovi vodné.

2.)Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom:

A) Výška vodného 

B) Výška vodného –  variabilná zložka pitnej vody je 10€/rok(34 m3 vody za 1 osobu /rok). Množstvo odobratej
pitnej vody sa určí podľa vyhlášky MŽP č.397/2003 v znení 219/2013 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní
množstva vôd: 

a.) Určeným meradlom na dodávku dodanej vody verejným vodovodom 

b.) Smerovým číslom spotreby vody, ak množstvo vody nie je merané. (34 m3 na osobu /rok) 

 

HLAVA 2

STOČNÉ

Čl. 1

Úvodné ustanovenie



Toto  všeobecne záväzné nariadenie  ustanovuje  povinnosť  majiteľov  nehnuteľnosti  (fyzické  a  právnické  osoby)  na
území  obce  pri  vypúšťaní  odpadových  vôd  do  verejnej  kanalizácie  platiť  poplatok  za  odvedenie  a  spracovanie
odpadových vôd (stočné) v čističke odpadových vôd (ČOV). 

Čl. 2

Stočné a poplatky za likvidáciu odpadových vôd

1.)Za  odvádzanie  odpadových  vôd  verejnou  kanalizáciou  platí  producent  odpadových  vôd  napojený  na  verejnú
kanalizáciu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné. 

A) Výška stočného 

B) Výška stočného –  variabilná zložka odpadovej vody je 10,-€/ rok (34 m3 vody za 1 osobu na rok). Množstvo
vypúšťanej  vody sa určí  podľa § 3 odst.1,  vyhlášky MŽP č.397/2003 v znení  219/2013 Z.z,  ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o meraní množstva vypúšťaných vôd: 

a.) Určeným meradlom na dodávku dodanej vody verejným vodovodom 

b.) Smerovým číslom spotreby vody, ak množstvo vody nie je merané. (34 m3 na osobu /rok) 

 

2.)Producenti  odpadových  vôd  v  miestach,  kde  nie  je  vybudovaná  verejná  kanalizácia  zabezpečujú  zneškodnenie
odpadových vôd vyčerpaním a odvozom odpadových vôd fekálnym vozidlom v zmysle platných právnych noriem na
vlastné náklady. 

 

HLAVA 3

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

Platobné podmienky

1.)Vodné a Stočné je fyzická a právnická osoba povinná zaplatiť do 15 dní od prijatia výpočtu dodanej vody verejným
vodovodom od prevádzkovateľa vodovodnej siete. 

2.)Vodné a Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni prevádzkovateľa, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu v
peňažnom ústave v prospech prevádzkovateľa.

 

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1.)Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Kecerovce  schválilo  Obecné  zastupiteľstvo  v  Kecerovciach  dňa
16.11.2022  uznesením č. 12/22.

Návrh VZN zverejnený v úradnej tabuli obce dňa 03.11.2022

Návrh VZN schválený obecným zastupiteľstvom dňa   16.11.2022               

3.)Toto VZN bolo zverejnené v úradnej tabuli dňa 18.11.2022

4.)Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023

                                                                                   Miroslav Galas – Zaufal,starosta

                                                                                                                                              


