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Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov na svojom zasadnutí konanom dňa 28.12.2019 v súlade s
ustanovením § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov a podľa
príslušných ustanovení zákona 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 sieťových odvetví v znení neskorších predpisov
vydáva tento:
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 01/2017 o verejnom vodovode
ďalej len „VZN č. 01/2017“, ktorým sa mení a dopĺňa článok 8, nasledovne:

Článok 8 Vodné
Bod 3) Cena vodného je stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hýľov v súlade s platným
rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Rozhodnutie ÚRSO bude zverejnené na
vývesnej tabuli obce a internetovej stránke.
Bod 5) Cena vodného sa môže meniť uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hýľov o výške ceny
vodného, určenej v súlade s reguláciou ceny vodného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave
(ÚRSO). Uznesenie Obecného zastupiteľstva, ktorým sa určuje cena vodného je prílohou č. 2 tohto VZN.

Bod 6) Odberateľ uhradí dodávateľovi zálohu za vodné a poplatok za prenájom vodomeru 1-krát ročne
na základe predloženej faktúry.
Bod 7) Výška zálohovej platby vodného sa určí vo výške spotreby vody za rok, nameranej vodomerom u
odberateľa počas predchádzajúceho vyúčtovacieho roka.
Bod 8) Vyúčtovanie vodného meraného meradlom, vykoná dodávateľ podľa skutočne odobratého
množstva vody odpočítaného na meradle 1x do roka a to ku dňu 28. februára kalendárneho roka.
Bod 9) Platbu možno realizovať prevodom na bežný účet obce, alebo priamo do pokladne OcÚ Hýľov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Návrh tohto dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Hýľov č. 01/2017 o verejnom
vodovode bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce Hýľov v lehote uvedenej
v §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2017 bol schválený uznesením OZ č. 74/2019 zo dňa: 28.12.2019 a nadobúda
účinnosť dňom: 25.01.2020
Bc. Júlia Kočíková
starostka obce Hýľov
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