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Dodatok č. 1/2017
k všeobecne záväznému nariadeniu obce Babiná č. 3/2016
o podmienkach odvádzania a likvidácie odpadových splaškových vôd obecnou
verejnou kanalizáciou v obci Babiná

Obecné zastupiteľstvo obce Babiná na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. g), ustanovení §6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s usta-noveniami zákona č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
a doplnkov, v nadväznosti na § 36 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 z.z. o vodách (vodný zákon), v súlade
s § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistia-renského kalu a sedimentov do pôdy, vyhl. č.
397/2003 Z.z. a č. 209/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej
verejným vodovodom a množstvom vypúšťaných vôd., o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných vôd
a v súlade so zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na vydaní tohto dodatku č. 1/2017 k všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len „VZN“).
1./ Dodatkom č. 1/2017 sa menia články § 8 Odvádzanie, meranie množstva odpadových
vôd a stanovenie stočného nasledovne:
8.5

Za odvádzanie odpadových vôd OVK platí producent vlastníkovi OVK stočné.
Vlastník OVK každoročne určí uznesením Obecného zastupiteľstva obce Babiná
výšku stočného na základe stanovenej ceny Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Obecné zastupiteľstvo obce Babiná uznesením č.112-6/2016 z 29. 8. 2016 schválilo
pre rok 2016 stočné vo výške 0,6568 €/m3.
Aktuálnu cenu stočného schválenú Obecným zastupiteľstvom oznámi obec všetkým
producentom spôsobom v mieste obvyklým a to na na úradnej tabuli obecného úradu
a na webovej stránke obce.

8.6

Vlastník OVK poskytne vlastníkovi tlakovej kanalizačnej prípojky pre rok 2016 zľavu
vo výške 0,15 € za 1 m3 odvedenej odpadovej vody, ktorá zohľadňuje vynaložené
náklady producenta na elektrickú energiu spotrebovanú pri prečerpávaní odpadových
vôd. Vlastník OVK každoročne určí uznesením OZ obce Babiná výšku poskytovanej
zľavy na nasledujúci kalendárny rok.
Aktuálnu výšku poskytnutej zľavy na stočnom vlastníkom tlakovej kanalizačnej
prípojky schválenú Obecným zastupiteľstvom oznámi obec všetkým producentom
spôsobom v mieste obvyklým a to na na úradnej tabuli obecného úradu a na webovej
stránke obce.

2./ Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 3/2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Babiná
na 3. zasadnutí dňa 09.03.2017 uznesením č. 29-3/2017.
3./ Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 3/2016 nadobudne účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení
na úradnej tabuli obce.
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