
                                               DODATOK č.2  

                             k S M E R N I C I 

                                    č. 03/2015 

           o poplatkoch za odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

 

Obec Hrnčiarske Zalužany, v súlade so zákonom č. 364/2001 Z.z. o vodách,   v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch  a verejných 

kanalizáciách a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 v platnom 

znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným 

vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd,  vydáva tento dodatok č.2 

k smernici č.03/2015, v znení dodatku č.1 o poplatkoch  za odvádzanie a čistenie  

odpadových vôd na ČOV v Hrnčiarskych Zalužanoch. 

 

Týmto dodatkom sa mení: 

 - bod 2, odstavec a) nasledovne: 

 

Pôvodné znenie: 

2. Výška poplatku za likvidáciu odpadových vôd  pre producentov odpadových vôd 

napojených na gravitačnú kanalizáciu, výška poplatku pre producentov odpadových vôd do 

žúmp a septikov, smerné číslo spotreby vody 

 

a) Za odvádzanie a zneškodnenie odpadových vôd pre producentov napojených na  verejnú 

kanalizáciu  platí producent stočné. Cena za odvádzanie odpadových vôd (stočné) pre 

kalendárne roky 2017-2021 je stanovená  ÚRSO-m (max.0,4766€/m3) a následné schválená 

OZ: 

 - pre občanov Hrnčiarskych Zalužian, vo výške  0,37 €/m³, 

 - pre občanov Sušian, vo výške 0,47€/m³ . 

 

Nové znenie: 

 

2. Výška poplatku za likvidáciu odpadových vôd  pre producentov odpadových vôd 

napojených na gravitačnú a tlakovú kanalizáciu, výška poplatku pre producentov odpadových 

vôd do žúmp a septikov, smerné číslo spotreby vody. 

 

a) Za odvádzanie a zneškodnenie odpadových vôd pre producentov napojených na  verejnú 

kanalizáciu  platí producent stočné. Cena za odvádzanie odpadových vôd (stočné) pre 

kalendárne roky 2017-2022 je stanovená  ÚRSO-m (max.0,4766€/m3) a následné schválená 

OZ: 

 - pre občanov Hrnčiarskych Zalužian, vo výške  0,37 €/m³, 

 - pre občanov Sušian, vo výške 0,47€/m³ . 

 

Ostatné ustanovenia Smernice č.03/2015 ostávajú nezmenené 

 

Dodatok č.2 k Smernici bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych 

Zalužanoch konanom dňa 29.10.2021, uznesenie č.4/2021, bod č...... a nadobúda účinnosť dňa 

1.1.2022. 

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 29.10.2021     

                                                                                                  Ing. Branislav Nociar 

                                                                                                        starosta obce 


