
Návrh VZN zverejnený na vyhláškovej tabuli Obec úradu             

Komjatice dňom 20.11.2020 po dobu  najmenej 15 dní. Dňom 

vyvesenia návrhu VZN začína plynúť 10 dňová lehota       

počas ktorej môžu FO a P O uplatniť pripomienky k návrhu 

elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade 

Komjatice v kancelárii  prednostu Obecného úradu Komjatice. 

                                                                  Návrh VZN zvesený dňa 09.12.2020 

 

 

 

 

 

                             Doplnok č.1 

        k 

             Všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2015 

o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Komjatice. 

 

 

                                            

                                                           

 

 

                                                                                             



 

Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice podľa § 6 ods.1,ods.2 Slovenskej národnej rady 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa  zákona č.442/2002 

Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizácií, podľa zákona č.56/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, podľa zákona 

č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, podľa 

zákona č.372/199O Zb. o priestupkoch ako aj schváleného územného plánu obec Komjatice 

vydáva tento Doplnok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2015 o verejnej kanalizácii  

a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou  v obci . 

                                        

 

             Doplnok č.1 

        k 

             Všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2015 

o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Komjatice. 

 

 

                                                                    § 5 

                                    Poplatok za odvádzanie odpadových vôd 

1./ Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd 

prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné vo výške 39€ na osobu a rok.  

sa mení : 

1./ Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciu   platí producent odpadových vôd 

prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné vo výške 38€ na osobu a rok. 

 

                                                                  § 6 

                         Zníženie poplatku za odvádzanie odpadových vôd 

V ods.2 v druhej vete vypušťajú sa  slová potvrdenim  o štúdiu. 

 



                                               Záverečné ustanovenie 

Ostatné body paragrafových znení  VZN č.4/2015 zo dňa 17.12.2015 ostávajú nezmenené. 

Doplnok č.1 bol schválený Obecným zastupiteľstvom   dňa 10.12.2020 uznesením č.  

138/10122020 

Doplnok č.1 k VZN č.4/2015 zo dňa 17.12.2015 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od 

vyvesenia po schválení obecným zastupiteľstvom.  

      

 

 

 

 

                   Peter Hlavatý, 

Starosta obce. 

         

 

 

 

 

 Vyvesené po schválení: 14.12.2020 

 

Zvesené po schválení: 

                      

 

 

 

 

 

                                                              


