
Pripomienkové konanie k Dodatku č. 8 k VZN č. 1/2008 

 

 

 

V zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 

forme, elektronicky na adrese:  

obecostrovany@obecostrovany.sk  

alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť 

nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 

pôvodného textu.  

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.  

Návrh Dodatku č. 8 k VZN obce Ostrovany č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, 

odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových 

vôd vyvesený na úradnej tabuli obce  a internetovej stránke obce dňa 11. 3. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obecostrovany@obecostrovany.sk


NÁVRH  
 

Dodatok č. 8 

k VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového 

odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch uznesením č. XX/2022 na svojom 24. riadnom 

zasadnutí dňa XX. X. 2022 podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok č. 8 k VZN č. 1/2008 o verejnej 

kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania 

odpadových vôd 

čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrovany č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových 

vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd prijaté 

uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch č. 37/2008 dňa 28.2.2008 sa mení 

nasledovne:  

čl. 6  

STOČNÉ  

2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd na rok 2022 je: 

-  0,4127 €/m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce 

a materskú    školu,  

-  0,4127 €/m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu 

základnú školu, 

- 0,1376 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto     

trvalého pobytu (preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte). 

 

Čl. II 

Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce Ostrovany vyhlásením tohto dodatku vo 

Všeobecne záväznom nariadení obce Ostrovany č. 1/2008. 

 

Čl. III 

Účinnosť 

Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť X.X.2022. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa 

zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto VZN. 

 

 

 

        Mgr. Rastislav Popuša 

        Starosta obce 

 

 

 

 

Návrh Dodatku č. 8 k VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 11. 3. 2022 

 



Dôvodová správa 

k 

Dodatku č. 8 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Ostrovany č. 1/2008 

o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku 

a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd 

 

 

K návrhu Dodatku č. 8 k VZN obce Ostrovany č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, 

odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových 

vôd na rok 2022 

Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2022 

je podľa potvrdenia o cene, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava: 

-  0,4127 €/m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce 

a materskú    školu, pre právnické osoby, podnikateľov na území obce a špeciálnu 

základnú školu, 

- 0,1376 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo miesto   

trvalého pobytu (preukazuje sa potvrdením o prechodnom pobyte). 

 


