Vážení občania,
v súvislosti s napájaním na obecnú kanalizáciu Vás informujeme, že po predložení
potvrdenia o pripojení na kanalizačnú sieť obce, potvrdenú odborníkom na vodoinštaláciu,
v prípade tlakovej kanalizácie, potvrdenú aj odborníkom na elektroinštaláciu s Vami Obec
Svätý Peter uzatvorí Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Táto zmluva
sa s občanmi uzatvára z dôvodu, aby obec mala prehľad a zoznam občanov, ktorí sú na
kanalizačnú sieť napojení. Do doby, kým nebude so spoločnosťou, ktorá prevezme
prevádzkovanie Čistiarne odpadových vôd a kanalizácie, podpísaná zmluva o prevádzkovaní,
občania za odvádzanie odpadovej vody neplatia žiadne poplatky. Po podpísaní zmluvy so
spoločnosťou, ktorá bude Prevádzkovateľom ČOV a kanalizácie, bude každý občan, ktorý je
napojený na obecnú kanalizáciu, vyzvaný na podpísanie novej zmluvy o odvádzaní
odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Majitelia nehnuteľnosti, v ktorých je zavedený obecný
vodovod, budú platiť stočné za odvádzanie odpadovej vody na základe odpočtu vodomeru (to
znamená, koľko sa spotrebuje obecnej vody v m3, toľko sa bude platiť stočné za odvedenú
splaškovú vodu v m3). Cena stočného (za m3) momentálne ešte nie je známa, cena sa upresní
s budúcim prevádzkovateľom a uvedie sa aj v zmluve o odvádzaní odpadových vôd. Majitelia
nehnuteľností, ktorí nemajú zavedenú obecnú vodu – majú studňu, budú platiť podľa počtu
osôb v domácnosti. Hodnota ročnej špecifickej spotreby vody na základe vyhlášky je 35
m3/osoba.
Na nižšie priloženom linku je Usmernenie úradu pre reguláciu sieťových odvetví:
http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/MU-ORV-RozpocetVody_05122013.pdf

Tisztelt lakosság!
A falusi szennyvízelvezető hálózatra való csatlakozással kapcsolatban értesítjük Önöket, hogy
a falu szerződést köt Önökkel a szennyvíz elvezetésről, ha a szennyvízelevezető hálózatra való
csatlakozás után leadják az igazolást amit vízszerelő lepecsételt, vagy a nyomás alatti
szennyvízelvezetés esetén a villanyszerelő is leigazolt. Ennek a megkötött szerződésnek az
a célja, hogy a falunak legyen áttekintése azokról a háztartásokról, amelyek már rácsatlakoztak
a szennyvízelvezető hálózatra. Addig, amíg a falu nem köt szerződést azzal a vállalattal, amely
a szennyvízelvezető hálózatot üzemeltetni fogja, a háztartásoknak semmilyen illetéket nem kell
fizetni. Abban az esetben, ha sor kerül a szerződés aláírására az üzemeltető vállalattal,
a lakosságot felszólítják az új szerződések aláírására. Azon ingatlantulajdonosok, akik
rendelkeznek falusi víz rácsatlakozással, a csatornázási díjat a vízóra állása szerint fogják
fizetni /ami azt jelenti, hogy amennyi m3 vizet elhasznál, ugyanannyi m3 –ért fog fizetni
csatornázási díjat./. A csatornázási díj ára m3 –ként még egyelőre nincs meghatározva, az árat
majd a jövőbeli üzemeltető pontosítja, amely a szerződésbe is bekerül. Azon
ingatlantulajdonosok, akik nem rendelkeznek falusi víz rácsatlakozással- saját kútjuk van, ők
a háztartásban élő személyek száma szerint fognak csatornázási díjat fizetni. Az éves
vízfogysztás értéke a rendelet alapján 35m3 /személy.
Az alábbi linken található az útmutató a hálózati iparágak szabályozására:
http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/MU-ORV-RozpocetVody_05122013.pdf

