
sMERNICA
Mestskej kanalizácie a poplatkoch za odvádzanie a čistenie odpadových vód.

V zmysle zákona ě, 442I2N2 z. z, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a vyhlášky
MZP v SR č. 397 12003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní a smerných číslach množstva
vypúšťaných odpadových vód.
Smernica obsahuje:
1. Podmienky pripojenia na mestslni kanalizáciu.
2. Spósoby merania vypúšťanej odpadovej vody.
3. Určenie a výpočet množstva vypúšťanej vody - paušál.
4. Fakturácia spotrebovaného množstva vody - stočné.
5. Oslobodenie od platenia stočného.
Producentom odpadových vód vypúšťaných do verejnej kanalizáciejefyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o napojení s Mestom Sládkovičovo a zmluvu o odvádzaní
odpadorných vód s prevádzkovateťom verejnej kanalizácie /Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo ,

spol. s. r.o,

1. Podmienky pripojenia sa na mestskú kanalizáciu:

Žiadater o pripojenie na verejnú kana|izáciu sa móže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe
písomnej zmluvy o napojení a odvádzaní odpadových vód uzatvorenej medzi ním a vlastníkom tj.
Mesto Sládkovičovo, resp,
prevádzkovateťom kanalizácie /V oďárenskou spolo ěno sťou S ládkovič ovo/.
Vlastník nehnuteťnosti , na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť sa na verejnú
kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmá miesta a spósobu pripojenia na verejnú
kanalizáciu.
Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať odpadové vody s mierou znečistenia a
mnoŽstva zodpovedajúcimprevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie. Neoprávneným vypúšt'aním
odpadových vód do verejnej kanalizácte je :

. vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vód,
o nie je prípustné vypúšťanie močovky z maštalí od hospodárskych zvierat,
. vypúšťanie odpadových vód s obsahom nebezpečných látok.

2. Spdsoby merania vypúšťanej odpadovej vody.

o Ak má odberateť zabudovaný vodomer aj na vodu z vlastnej studne ,ktoný je zabezpečený
proti neoprávnenej manipulácii tj. plombou, množstvo odobratej vody sa sčítaz oboch
vodomerov,

o Ak nemá odberateť zabudovaný vodomer na meranie vody z vlastnej studne, bude mu
spotreba vody účtovaná na počet osób v domácnosti paušálom, a nebude sa brať do úvahy
vodomer z verejného vodovodu.

3. Určenie a výpočet množstva vypúšťanej'vody - paušál

Mesto Sládkovičovo určuje množstvo spotrebovanej vody paušálom v domácnostiach, ktoré nemajú
namontovaný vodomer a pri nereálnej spotrebe vody v zmysle vyhlášky 39712003 Z.z, l v znení
vyhlášky č.20912013/

Druh odvádzania odpadovej vody, ročné smerné čísla



V domoch a bytoch so spoločnými výtokmi vody / s tečúcou studenou vodou mimo bytu alebo
domu 12 m3 /osoba./rok.
So samostatnými výtokmi vody /s tečúcou studenou vodou v byte alebo v dome/ a bez WC
a bez kripeťne 1,9 m3 /osoba/rok.
Byty a domy so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC /s tečúcou studenou vodou
v byte alebo domel 25m3losoba/rok .

So samostatnými výtokmi vody a bez WC, alebo s laipeťňou /so sprchovacím kútom/ s vaňou
a s lokálnou prípravou teplej vody
28 m3/osoba/rok.

So samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s lnipeťňou / so sprchovacím kitorn/
s vaňou a s externou dodávkou teplej vody
25 m3/osoba"/rok.
So samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s lnipeťňou /so sprchovacím kútom/
s vaňou a s lolcílnou prípravou teplej vody

34 m3/osoba/rok.
Študentom ktorí bývajú na internátoch alebo majú prechodný pobyt na priváte a predložia
potvrdenie, sa účtuje spotreba vody paušálom a to
16 m3 za rok. lZYava pre študentov sa použije len v domácnostiach, kde sa spotreba vody

účtuje paušálom/.

4. Fakturácia spotrebovaného množstva vody - stočné.

Prevádzkovateť určí cenu stočného podťa schválenej smernice a vyfakturuje stočné 2x do roka a to v
závislosti od dodania odpočtu vodomerov pre domácnosti, v ktorých sa účtuje stočné podťa
spotrebovanej vody, alebo sa vyfakturuje zálohovo podťa priemernej spotreby vody zapredchádzaj(lci
rok. Koncom roka sa uskutoční vyúčtovanie podťa skutočného stavu .

V domácnostiach, kde sa stočné účtuje paušálom sa fakturácia uskutoční 2 x ročne v mesiacoch :

december lfebruár a jínljfl príslušného roku,

5. Oslobodenie od platenia stočného.

Odpustenie poplatku za stočné je možné len pri odbere fakturovanom pomocou
smerných čísel, len ak sa poplatnft preukáže dóveryhodným dokladom do 31.01. nasledujúceho roka,
že v určenom období sa dlhodobo nachádzal mimo trvalého bydliska.

Oslobodenie od platenia stočného sa poskytuje:
. Študentom denného štúdia ubytovaných v mieste štúdia,
o občanom, }torí pracujú mimo miesta trvalého bydliska a dlhodobo sa
nezdržiavajú v mieste trvalého bydliska
. občanom, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody
. občanom s celoročným pobytom v domove soc. služieb.
Obyvateť, ktorý sa prelkáže dokladom pri uplatnení odpustenia poplatku za
komunálny odpad bude zároveň použitý aj pre poskytnutie odpustenia poplatku pri účtovaní
stočného.

V Sládkovičove 19. 10,2015

't.tzz


