
Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 4 /2011 
 (D o d a t o k č. 1)  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Závod o obecnom vodovode a kanalizácii v obci Závod 
 

 

 

Obec Závod na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach a vyhlášky č. 397/2003 Z. z. vydáva pre územie obce Závod toto VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  o obecnom vodovode 

a kanalizácii v obci Závod. 

 

  
 

Do článku č.11 Vodné a stočné sa dopĺňa bod č. 9, ktorý znie:  
 

9./ Od platenia vodného a stočného v obci Závod sú oslobodené tieto subjekty: 

      a/ Základná škola s materskou školou 

      b/ Rímsko-katolícky farský kostol 

 

Pôvodné znenie čl. 11 Vodné stočné bod 2./ znie:    
 

   2./ Za odber vody z obecného vodovodu platí odberateľ prevádzkovateľovi obecného 

vodovodu vodné, ktoré je stanovené uznesením Obecného zastupiteľstva v Závode č. 8/2010 

zo dňa 22.12.2010 a je vo výške 0,50 EUR za l m3 vody. 

 
 

Upravené znenie č. 11 Vodné stočné bod 2./ znie: 

 

   2./ Za odber vody z obecného vodovodu platí odberateľ prevádzkovateľovi obecného 

vodovodu vodné, ktoré je stanovené uznesením Obecného zastupiteľstva v Závode č. 8/2010 

zo dňa 22.12.2010 a je vo výške 0,50 EUR za l m3 vody. Pri zistení ročnej nadspotreby vody, 

ktorá sa vypočíta  podľa bodu č. 1.a/   čl. 12, platí odberateľ za nadspotrebu vodné vo výške 

1,00 EUR za l m3. 

  

 

Pôvodné znenie čl. 12 Určenie množstva vody dodanej obecným vodovodom a odpadovej 

vody odvedenej obecnou kanalizáciou bod č. 1./ znie: 

 

1./ Meranie množstva vody dodanej obecným vodovodom zabezpečuje prevádzkovateľ 

obecného vodovodu meradlom. 

 

Upravené znenie čl. 12 Určenie množstva vody dodanej obecným vodovodom 

a odpadovej vody odvedenej obecnou kanalizáciou bod č. 1./ znie: 

 

1./ Meranie množstva vody dodanej obecným vodovodom zabezpečuje prevádzkovateľ 

obecného  vodovodu meradlom. 



          1a/ Prevádzkovateľ vodovodu stanovuje maximálnu ročný odber vody z obecného 

vodovodu na 50 m3 na osobu a rok. V prípade zistenia prekročenia tejto hodnoty 

prevádzkovateľ tento odber stanoví ako nadspotrebu.  

 

    

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie o obecnom vodovode a obecnej kanalizácii v obci Závod. 

 

2.  Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  v Závode 

dňa  17. 3.  2011  uznesením č. 26/2011.   

 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia  a  je platné do schválenia nového VZN. 

 

 

 

 

V Závode dňa  17. 3. 2011 

 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Peter Vrablec 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa 23. 3. 2011  

 

Zvesené dňa ........................... 
 


