
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čremošné č. 3/2013  

o určení sadzby za odber pitnej vody z obecného vodovodu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach 

 

sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia 

 

ČLÁNOK I. 

Základné ustanovenie 

 

1. Toto VZN upravuje určenie sadzieb za odber pitnej vody v obci, odpočet spotreby 

a taktiež špecifické oprávnenia obecného úradu ako prevádzkovateľa verejného 

vodovodu. 

2. Úhradu za vodné platia všetky fyzické a právnické osoby za spotrebu pitnej vody 

z obecného vodovodu, ktorý je v správe Obce Čremošné a je majetkom obce. 

 

ČLÁNOK II. 

Sadzby sa odber pitnej vody 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Čremošnom sa podľa zákona č. 442/2002 Z.z. uznieslo, že 

s účinnosťou od 1. januára 2014 zavádza sadzbu za odber 1m³ spotrebovanej pitnej 

vody na základe osadeného meradla vo výške   € 1,0492/ m³ 

2. Úhradu za vodné platia aj všetky fyzické a právnické osoby za spotrebu pitnej vody 

z obecného vodovodu bez osadeného meradla vo výške     € 100,00 

 

ČLÁNOK III. 

Odpočet spotreby pitnej vody 

 

1. Odpočet spotreby pitnej vody sa uskutoční 1x ročne pracovníkmi určenými Obecným 

úradom v obci Čremošné. Tento odpočet bude zaznamenaný v karte odberateľa 

vodného na Obecnom úrade. 

 

ČLÁNOK IV. 

Splatnosť poplatku 

 

1. Poplatok za spotrebu pitnej vody za rok 2013  je splatný od 1.1.2014 do 31.5.2014 do 

pokladne Obecného úradu v Čremošnom. 

2. Odberatelia pitnej vody sú povinní platbu za spotrebu pitnej vody za uvedené obdobie 

uhradiť naraz. 

3. Správca vodovodu môže pri nepredvídaných výdavkoch požadovať zálohovú platbu. 

 

ČLÁNOK V. 

Osobitné oprávnenia prevádzkovateľa verejného vodovodu 

 

1. V prípade poruchy na vodomere alebo pri odber bez vodomeru v odbernom mieste 

spotreby vody sa ročný odber vypočíta podľa vyhl. č. 154/ 1978 Zb. ročné smerné 

čísla spotreby vody. Poruchu je povinný odberateľ nahlásiť na obecný úrad do 3 dní 



od zistenia skutočnosti. Vodomery vo vodovodných šachtách a v rodinných domoch 

sú plombované. V prípade, že sa zistí poškodenie plomby zavinené odberateľom pitnej 

vody Obecný úrad v Čremošnom uloží pokutu za poškodenie plomby vo výške  

       € 50,00 / päťdesiat Eur / 

2. V prípade neoprávneného odberu pitnej vody alebo pri porušení povinností pri odbere 

pitnej vody je prevádzkovateľ verejného vodovodu (obec Čremošné) oprávnený, 

v zmysle § 32 ods. 1 zákona 442/2002 Z.z. po predchádzajúcom upozornení, prerušiť 

alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu k odberateľovi. 

 

ČLÁNOK VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 

o sadzbe za odber pitnej vody z obecného vodovodu č. 3/2013 uznieslo dňa 11.12.2013  

pod číslom uznesenia 32/2013 

2) Všeobecne záväzne nariadenie o sadzbe za odber pitnej vody z obecného vodovodu obce 

Čremošné nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014. 

3) Všeobecne záväzné nariadenie o sadzbe za odber pitnej vody z obecného vodovodu obce 

Čremošné s účinnosťou od 1.januára 2013 sa dňom 31.12.2013 vrátene ruší. 

 

 

V Čremošnom, dňa 11.12.2013 

 

 

.................................................     

Bc. Zuzana Chorváthová  

      starostka obce                     

 

 

 


