
Dodatok č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015  

zo dňa 14.12.2015 

o verejnom vodovode 
 

 

Predmet úpravy 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Matiašovce v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade so  

zákonom 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 v znení 

neskorších predpisov týmto Dodatkom mení s účinnosťou od 01.01.2017 cenu za výrobu a 

dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre rok 2017. 

 

Dôvod úpravy 

 

Dôvodom prijatia tohto dodatku je doručenie Potvrdenia o cene č. 0702/2017-V-PC 

vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, č. spisu: 1371-2017-BA zo dňa 21.2.2017 

obci Matiašovce. Uvedeným potvrdením sa zrušilo Potvrdenie o cene č. 0202/2017-V-PC 

vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, č. spisu: 4516-2016-BA zo dňa 

08.12.2016, na základe ktorého bol prijatý dodatok č.1 k Nariadeniu, ktorým sa určila cena za 

výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre rok 2017. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 bol schválený dňa 31.03.2017 a nadobúda účinnosť 

od 01.01.2017.  

 

 

 

 

 

               Mgr. Marián Štefaňák 

                         starosta obce 
 

 

 

 

Návrh VZN  

vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa: ............................. 

  

VZN schválené  

obecným zastupiteľstvom v Matiašovciach dňa: ............................. 

  

VZN vyhlásené  

po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: ............................. 

  

VZN účinné dňom: ............................. 

 

 

 



Príloha č. 3 k VZN č. 1/2015  

 

Cenník služieb a prác spojených s prevádzkovaním verejného vodovodu obce 

Matiašovce platný pre rok 2017  

(ceny za regulovanú činnosť) 

 
Položka 

č. 
Popis služby – práce M.j. Cena v €   

1. 
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom - vodné pre 

odberateľov s trvalým pobytom na ulici Potok m
3
 0,6432 

2. 
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom – vodné pre 

odberateľov – vlastník nehnuteľnosti na ulici Potok m
3
 0,6432 

3. 

Dodávka pitnej vody verejným vodovodom – vodné pre 

odberateľov – fyzická alebo právnická osoba 

s prevádzkou na ul. Potok 
m

3
 0,6432 

4. 
Poplatok za pripojenie na verejný vodovod – fyzická 

osoba – nepodnikateľ – rodinný dom 
x 100,00 

5. 
Poplatok za pripojenie na verejný vodovod – fyzická 

osoba podnikateľ alebo právnická osoba - prevádzka  
x 200,00 

6. Poplatok za zmenu odberateľa x 10,00 

7. 
Overovanie neoprávneného napojenia na verejný 

vodovod 
30 min.   29,30 

8. Prešetrovanie neoprávnenej reklamácie 30 min.   9,30 

9. 
Poplatok pri zistení neevidovaného odberateľa – fyzické 

osoby * 
x 300,00 

10. 
Poplatok pri zistení neevidovaného odberateľa – 

právnické osoby * 
x 1185,00 

11. Opis faktúry strana 2,00 

12. Výpis z histórie karty odb. miesta strana 2,00 
 

* Poplatok nemá vplyv na dofakturáciu ostatných zistených služieb za odber vody 

z verejného vodovodu 
 

Spotreba vody pre odberateľov, tam kde nie je umiestnený vodomer je stanovená podľa Prílohy č. 1 

ods. I. Bytový fond položka č. 2.1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003, 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 – 34 m
3
 / osoba / kal. rok. 

 

Položka č. 1 až č. 3 - stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví - Potvrdenie o cene 

číslo: 0702/2017-V-PC zo dňa 21.2.2017 na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021. 

 

Registrácia č. 3589-2015-BA zo dňa 28.08.2015 

 


