DODATOK č. 1/2011
K VŠEOBECNE ZÁVAZNÉMU NARIADENIU
č. 2/2008
Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch
o podmienkach odvádzania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie
_____________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení platných zmien a doplnkov sa na svojom 8 zasadnutí
dňa 15. 12. 2011 uznieslo vydať dodatok č. 1/2011 k všeobecne záväznému nariadeniu
o podmienkach odvádzania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie.
VZN sa mení nasledovne:
Článok 4
Cena za likvidáciu odpadu v prevádzke
1. Cena za likvidáciu odpadu vychádza z potreby úhrady najnevyhnutnejších nákladov na
prevádzku ČOV a kanalizáciu. Prevádzkové náklady spočívajú v spotrebe elektrickej
energie, v rozbore vzoriek, prevádzkovej údržbe a odmene pracovníka ČOV.
2. Pri priamom napojení domácnosti v obci Nemčiňany na ČOV sa poplatok určuje na
jednu fyzickú osobu žijúcu v domácnosti vo výške 20,00 Eur/rok/osoba.
Pri priamom napojení prevádzky, v ktorej podniká FO alebo PO na území obce
Nemčiňany na ČOV je poplatok 15,00 Eur/osoba/rok.
Ak je prevádzka , v ktorej podniká PO alebo FO napojená na celo obecný vodovod,
poplatok sa vypočíta nasledovne: 1m 3 (distribuovanej vody ) x 0,9222 Eur, podľa
sadzby Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s.
Poplatok je splatný do 30. septembra, alebo v dvoch splátkach
- prvá splátka do 30. 06. - 50 % z celkovej ročnej ceny
- druhá splátka do 30. 09. - 50 % z celkovej ročnej ceny
3. Obec Nemčiňany na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona stanovuje tieto
zníženia:
- u občana, ktorý sa dlhodobo zdržuje mimo územia obce ( študent, ktorý je ubytovaný
v internáte, práca v zahraničí, alebo viac týždňové turnusy, dlhodobé umiestnenie
v liečebných alebo zdravotníckych zariadeniach) sa základný poplatok znižuje o 50 %.
Na uplatnenie tohto oslobodenia je občan povinný obci predložiť doklad
- o prechodnom pobyte
- že sa v určenom období zdržiaval v zahraničí,
- že dlhodobo pracuje mimo územia obce,(predložiť nájomnú zmluvu o ubytovaní)
- že je ubytovaný na školskom internáte,
- že bol dlhodobo umiestnený v liečebnom alebo zdravotníckom zariadení.
4. Pri odvoze obsahu žumpy pre FO, ktoré majú na území obce trvalý pobyt:
- kde je vybudovaná kanalizačná sieť
3.00 Eur/m3

- kde nie je vybudovaná kanalizačná sieť 2,00 Eur/m3
5. Pri odvoze obsahu žumpy na ČOV z prevádzok a zriadení na území obce vo vlastníctve
PO – 4,00 Eur/m3
Dovezenie obsahu žúmp do kanalizácie je možné len v prípade, že je vopred
vybavený súhlas prevádzkovateľa ČOV. Za porušenie tohto nariadenia, bude vyrubená
pokuta tak, ako je to uvedené v článku 3.

Článok 5
Záverečné ustanovenie
Znenie článku 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008 o podmienkach odvádzania
odpadových vôd do splaškovej kanalizácie sa ruší a nahrádza ho nové znenie DODATKU č.
1/2011 zo dňa 15. 12. 2011.
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu bol schválený na 8. zasadnutí OZ obce
Nemčiňany dňa 15. 12 2011 . VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2012
Vyvesené: 16. 12.2011

Zvesené: 31.12.2011

Slavomír Očovský
starosta obce

