Dodatok č. 2
k
Všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Jelšovce
č. 4/2013
o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní
odpadových vôd do verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd
zo žúmp, septikov a domových čistiarní odpadových vôd v katastrálnom
území obce Jelšovce.
Obecné zastupiteľstvo v Jelšovciach na svojom zasadnutí konanom dňa 24.11.2017 v
súlade s ustanovením § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších
predpisov a podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a kanalizáciách, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), a doplnení zákona
č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
navrhuje tento:
Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2013
o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových
vôd do verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, septikov
a domových čistiarní odpadových vôd v katastrálnom území obce Jelšovce ďalej len
„VZN č. 4/2013“,
ktorým sa dopĺňa článok 4, bod 6 nasledovne:
Článok 4
Prevádzka verejnej kanalizácie
Bod 6)
Vlastník - užívateľ nehnuteľnosti vypúšťajúci odpadovú vodu kanalizačnou prípojkou do
verejnej kanalizácie je povinný platiť vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné. Cena za
odvádzanie odpadovej vody je a bude pre každý rok určovaná na základe rozhodnutia ÚRSO.
Pre ďalšie roky plnenia zmluvy bude rozhodnutie ÚRSO zverejnené na vývesnej tabuli obce
a internetovej stránke.
Spôsob merania vypúšťaných odpadových vôd určuje Vyhláška MŽP SR č.397/2003 Z.z.
takto:
a) určeným meradlom
§ 3 ods.3 - za účelom spoplatnenia sa zabezpečuje meradlom vlastníka verejného vodovodu
b) smernými číslami

Pri náhradnom spôsobe určenia množstva vypúšťaných odpadových vôd treba vychádzať zo
smerných čísel podľa Prílohy č.1 k vyhláške č.397/2003 Z.z.
Nakoľko nie sme vlastníkmi verejného vodovodu, budeme postupovať podľa bodu b).
Potom sa cena stanoví:
 pre bytový fond: 0,052 eur/deň na osobu
 Pohostinstvo a reštaurácia:
a) pri podávaní iba nápojov:
30m3/12 x počet zamestnancov +525m3/12 za výčap x 0,52€
b) pri podávaní nápojov a studených jedál:
50m3/12 x počet zamestnancov +525m3/12 za výčap x 0,52€
c) pri podávaní nápojov a studených aj teplých jedál:
80m3/12 x počet zamestnancov + 525m3/12 za výčap x 0,52€
 Predajňa potravín:
20m3/12 x počet zamestnancov + 35m3/12 x počet bývajúcich osôb
 Výroba potravinárskych produktov (syrové korbáčiky):
0,052 x 1,5 x počet dní x počet zamestnancov
 Dažďová voda zo striech
Výpočet:
- Plocha strechy v m2 x koeficient 0,9 x ročný úhrn zrážok za predchádzajúci rok =
Ročný objem zrážok v m3/rok
- (Ročný objem zrážok x ročný objem zrážok zredukovaný koeficientom
polrok(počet dní)/365koef.za daný polrok ) x 0,52 = cena poplatku za polrok

Článok 2
Záverečné ustanovenia dodatku
1. Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2013 schváleného dňa 14. decembra 2013 zostávajú
nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2013 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.

Na tomto Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2013 Obce Jelšovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Jelšovciach dňa 24.11.2017.
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2013 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 27.11.2017, zvesený dňa
13.12.2017 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.

....................................
Ladislav Hroššo
starosta obce

