Obec LÁB

Dodatok č. 1 k
Všeobecnému záväznému nariadeniu obce
č. 5 /2007
O určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody
pre domácnosť a iných odberateľov

V Lábe, 7. 11. 2007

Dodatok č. 1 k VZN č. 5 / 2007
o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre
domácnosť a iných odberateľov
Obecné zastupiteľstvo obce Láb sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstvom vypúšťaných vôd,
o spôsobe výpočtu množstva vypušťaných odvodových vôd a vôd z povrchového odtoku
a o smerných číslach spotreby vody na svojom zasadnutí
uznieslo na nasledovnom dodatku č. 1 k VZN č. 5/2007.
1) Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2007 nasledovne:
•

Článok 7 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:
Článok 7
Platba za stočné a vývoz odpadových vôd

1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent prevádzkovateľovi
verejnej kanalizácie stočné. Nárok na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej
kanalizácie.
2. Cena stočného sa prvý krát účtuje za január 2008 a je určená vo výške 26 ,- Sk/m3.
3. Za vývoz a likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov občanom, ktorí nie sú
pripojení na verejnú kanalizáciu, prevádzkovateľ účtuje 40 ,- Sk/m3.
4. Cena stočného a cena za vývoz a likvidáciu odpadových vôd z domácností sa hradí
kvartálne na účet obce a to poštovou poukážkou vystavenou
obecným úradom,
v hotovosti do pokladne OcÚ alebo prevodom na účet obce.
•

Týmto dodatkom sa mení účinnosť VZN č. 5/2007 na 1. 1. 2008.

2) Tento dodatok č. 1 k VZN č. 5/2007 bol schválený ObZ dňa 7.11.2007 uznesení č.
87a/2007 a nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli ObÚ.
V Lábe, dňa 7.11. 2007

PaedDr. Monika Valúchová
starostka obce

