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Návrh
Obec Limbach
v zmysle ustanovení § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovení § 36 ods. 7 zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
a v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov
v y d á v a pre územie obce Limbach toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2/2017
o výbere a určení výšky stočného v obci Limbach

§1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje výber a určenie výšky
stočného v obci Limbach, ktorá je vlastníkom verejnej kanalizácie III. kategórie.

§2
Určenie spôsobu výpočtu a výšky stočného
1.) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd
vlastníkovi verejnej kanalizácie - obci Limbach tzv. „stočné“. Právo na stočné obci
Limbach vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie, a preto je oprávnená
vyberať stočné od producentov odpadových vôd na území obce Limbach.
2.) Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je
v zmysle zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov určená na základe potvrdenia o cene zo strany Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví vydaného pre obec Limbach na regulované obdobie od 1.1.2017 do
31.12.2021, a to nasledovne:
Tarifná skupina: T1, Maximálna fixná zložka ceny (v eurách za 1 rok) je 10 euro bez
DPH za 1 rok, Maximálna variabilná zložka ceny (v eurách za 1 m3) je 0,9182 Euro bez
DPH za 1 m3.

3.) Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu len z verejného vodovodu, sa
vypočíta vynásobením nameraného množstva (m3) spotrebovanej vody a ceny za 1 m3
odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou a spravidla aj čistenej odpadovej
vody podľa osobitného predpisu (najmä podľa § 28 ods. 10 zákona číslo 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a
podľa príslušných ustanovení Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.
225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky
pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou
kanalizáciou). Údaje o množstve spotrebovanej vody poskytuje vlastníkovi verejnej
kanalizácie Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe odpočtu meracích
zariadení na vodovodnej prípojke.
4.) Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu z iných zdrojov ( napr. vlastná
studňa) sa vypočíta vynásobením predpokladaného množstva spotrebovanej vody
a ceny za 1 m3. Údaje o predpokladanom množstve spotrebovanej vody sa získajú zo
smerných čísiel spotreby vody na jednu osobu v zmysle príslušných právnych
predpisov (najmä podľa Vyhlášky MŽP č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva
vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z
povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov)
a podľa typu nehnuteľnosti, či zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje.
Množstvo spotreby vody je závislé i na vybavení nehnuteľnosti a stanovuje sa vždy
podľa platných predpisov (najmä podľa ustanovení uvedených v Prílohách k Vyhláške
MŽP č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody
dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu
množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných
číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov).
5.) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie určuje
smernými číslami spotreby vody a ak je ich produkcia kratšia ako jeden rok alebo ak
producent odpadových vôd na základe písomnej žiadosti podanej počas kalendárneho
roka, v ktorom mu vznikol nárok na pomernú časť zo smerných čísel spotreby vody,
hodnoverne preukáže, že sa dlhodobo nezdržiaval v mieste trvalého bydliska
minimálne počas 90 dní za rok, určí sa produkované množstvo odpadových vôd
vypúšťaných do verejnej kanalizácie pomernou časťou zo smerných čísel spotreby
vody v zmysle príslušných právnych predpisov.
6.) Producenti odpadových vôd v miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia,
s prihliadnutím na náklady spojené s vytiahnutím a odvozom odpadových vôd do
čističiek odpadových vôd a producenti, ktorí majú vlastné čističky odpadových vôd
a vyčistenú vodu neodvádzajú do verejnej kanalizácie, stočné neuhrádzajú.
7.) Výška poplatku za likvidáciu odpadovej vody zo žumpy, resp. zo septiku v obecnej
čističke odpadových vôd je stanovená rozhodnutím starostky obce.
8.) Vyúčtovanie stočného sa vykonáva spravidla jeden krát do roka zo strany obce
Limbach a producentovi odpadových vôd sa zašle tzv. rozhodnutie obce Limbach
o cene (resp. cenový výmer) vypočítanej na základe príslušných právnych predpisov
(najmä podľa príslušných ustanovení Vyhlášky MŽP č. 397/2003 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a
množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových
vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení
neskorších predpisov alebo podľa príslušných ustanovení Vyhlášky Úradu pre reguláciu

sieťových odvetví č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby,
distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia
odpadovej vody verejnou kanalizáciou). V prípade zmeny stočného sa vyúčtovanie
vykoná ku dňu zmeny stočného.
9.) Stočné sa uhrádza príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech obce Limbach
ako vlastníka verejnej kanalizácie alebo v hotovosti v pokladni obce Limbach alebo
poštovou poukážkou.
§3
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Limbach č. 2/2012 zo dňa 29.10.2012 o verejnej kanalizácii a odvádzaní
odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v obci Limbach.
2) Zmeny a doplnky vo forme očíslovaných dodatkov tohto všeobecne záväzného
nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Limbach.
3) Toto schválené všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia a
účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli obce Limbach.

V Limbachu dňa ............2017

............................................
Bc. Adriana Čechovičová
starostka Obce Limbach

