V Huncovciach 10.07.2020

Zneškodňovanie odpadových vôd na území obce Huncovce
Situácia od r. 2008 do 31.12.2019
Pravidlá pre zneškodňovanie odpadových vôd na území obce Huncovce a výška poplatku za stočné od
r. 2008 do 31.12.2019 boli bez výraznejších zmien. Výška poplatku bola stanovená:
a) pre obyvateľov v domácnostiach paušálne 0,50 €/m3, (čo pri mernej spotrebe vody na jedného
obyvateľa v domácnosti v množstve 33,0 m3/1 osobu/rok predstavovalo výšku poplatku 16,50 €/1 osobu/rok),
b) pre právnické osoby, podnikateľské prevádzky a zariadenia v obci poplatok vo výške 0,50 €/m3
vypúšťaných odpadových vôd, (množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa odvíjalo od nimi spotrebovaného
množstva vody dodávaného verejným vodovodom a preukázané odpočtom z meradla vlastníka verejného
vodovodu),
Výmery (pre obyvateľov v domácnosti) resp. faktúry (pre právnicke osoby) boli zasielané všetkým
občanom, ktorí boli napojení na verejnú kanalizáciu priamo, cez septik, alebo mali vlastnú žumpu.
Aktuálna situácia od 1.1.2020
Najdôležitejšou informáciou je, že Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 48/2020 rozhodlo o ponechaní
rovnakej sadzby za stočné aj pre nasledujúce obdobie:
a) pre obyvateľov v domácnosti 0,50 €/m3,
b) pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby za podnikateľské prevádzky v obci, za iné stavby
v ich vlastníctve 0,50 €/m3,
* iba pre porovnanie – v susedných obciach sa táto sadzba aktuálne pohybuje od 0,60 €/m3 do 1,34 €/m3 !
V čom sú však rozdiely voči predošlému obdobiu do 31.12.2019 ?
-

-

-

Pre obyvateľov v domácnostiach nebude výška stočného vypočítaná jednotnou paušálnou výškou 16,50
€/1 osobu/rok, ale tak ako u právnických osôb - na základe skutočne spotrebovaného (a teda aj
odvedeného) množstva vody dodávaného verejným vodovodom a preukázaného odpočtom z meradla
vlastníka verejného vodovodu. Tento systém výpočtu stočného bude pre občana spravodlivejší, a zároveň
bude totožný so systémom, aký sa používa v okolitých obciach a mestách.
V súlade so zákonom bude zmluvný vzťah medzi Obcou Huncovce a producentmi odpadových vôd
(obyvatelia v domácnosti a rovnako aj právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby) definovaný na
základe Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, ktorá vám bude doručená na podpis.
V súlade so zákonom môže byť Zmluva o odvádzaní odpadových vôd uzavretá iba s producentmi
odpadových vôd, ktorí sú priamo napojení na verejnú kanalizáciu v obci a ich odpadová voda je následne
likvidovaná v obecnej ČOV. (Producentom odpadových vôd, ktorí majú vlastné žumpy Obec nebude
zasielať žiadne faktúry. Vyprázdnenie žumpy si títo občania zabezpečia na vlastné náklady).

S úctou
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