SMERNICA
5/2017
o poplatku za odvádzanie odpadových vôd
Obec Spišské Tomášovce, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších
predpisov a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 v platnom znení,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom
a množstva vypúšťaných odpadových vôd stanovuje nasledovné kritéria za zneškodnenie
odpadových vôd na ČOV Spišské Tomášovce.
Smernica obsahuje :
1. Spôsoby merania vypúšťanej vody.
2. Výška poplatku za likvidáciu odpadových vôd pre producentov odpadových vôd
napojených na verejnú kanalizáciu, smerné číslo spotreby vody
3.
Odpustenie poplatku za stočné.
I.
Spôsoby merania vypúšťanej vody
1. Ak odpadové vody tvorí len voda odobratá z verejného vodovodu, určí sa
množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie na základe
spotreby pitnej vody merané vodomermi.
2. Ak nie je množstvo odpadových vôd merané , výška stočného pre nehnuteľnosti sa
vypočíta podľa vyhlášky 397/2003 Z.z., ( v znení Vyhlášky č. 209/2013).
prostredníctvom smerného čísla spotreby vody vynásobením počtom občanov
v rodinnom dome alebo priemerným počtom zamestnancov u zamestnávateľa.
II.
Výška poplatku za likvidáciu odpadových vôd pre producentov odpadových vôd
napojených na kanalizáciu, smerné číslo spotreby vody
1. Za odvádzanie a zneškodnenie odpadových vôd pre producentov napojených
na verejnú kanalizáciu platí producent stočné. Cena za odvádzanie odpadových
vôd(stočné) je stanovená ÚRSO-m a následne schválená OZ v sume 0,5295
EUR/m³ odvedenej stočnej vody.
2. Schválené smerné číslo spotreby vody podľa vyhlášky 397/2003 Z.z. (v znení
vyhlášky č. 209/2013), je 34 m³ na osobu za rok,
Smerné čísla:
pre bytový fond: 34 m³ x 0,5295 eur = 18 eur ročne/12
= 1,50 eur mesačne na osobu

III.
Odpustenie poplatku za stočné
Odpustenie poplatku za stočné je možné len pri odbere fakturovanom pomocou
smerných čísiel, len ak sa poplatník preukáže dôveryhodným dokladom, že v určenom
období sa dlhodobo nezdržiaval v mieste bydliska minimálne počas 90 dní za rok, určí sa
produkované množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie pomernou
časťou zo smerných čísiel spotreby vody.
Odpustenie poplatku sa poskytuje:
u fyzických osôb, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, mimo obce, alebo
evidovaní na obci a ich pobyt je neznámy a pod., stočné sa nebude fakturovať
(doložené potvrdenie).
Zníženie poplatku sa poskytuje:
u fyzických osôb (študentov študujúcich na území SR, osoba pracujúca na území
SR mimo miesta trvalého pobytu ) sa bude fakturovať poplatok v polovičnej
výške (doložené potvrdenie).
Obyvateľ, ktorý sa preukáže dokladom pri uplatnení odpustenia a zníženia poplatku za
komunálny odpad, bude zároveň použitý aj pre poskytovanie odpustenia a zníženia poplatku
pri účtovaní stočného.
Smernica bola schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Spišských Tomášovciach,
konanom dňa 30.10.2017, uznesením č. 114/2017 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018.
Dňom účinnosti schválenej smernice sa ruší smernica č. 2/2015 schválená dňa 16.12.2015.
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