Povoljnija ugradnja vodomjera
Moslavina d.o.o. građanima je omogućila ugradnju svi stanari imaju ugrađene vodomjere i onda će biti lako Cijena povoljnije ugradnje vodomjera u stanovima ovisi o
vodomjera po povoljnijim uvjetima u stambenim napraviti konačni obračun. Pozivamo građane, koji do uvjetima u svakom stanu i mjestu ugradnje vodomjera.

zgradama. Količina potrošene vode izmjerena na sada nisu ugradili kontrolne vodomjere u svoje stanove da
kontrolnim brojilima na zajedničkom ulazu u zgradu ne to učine u narednom razdoblju do 1 . siječnja 201 2.
odgovara zbroju pojedinačne potrošnje s brojila u godine.“
stanovima. To se događa zato jer u svim stanovima nisu
ugrađena brojila pa se potrošena voda naplaćuje
paušalno, odnosno 5 m 3 vode po članu kućanstva.

Moslavina d.o.o. omogućila je plaćanje u četiri jednake rate.
Za sve ostae pojedinosti građani, odnosno potrošači vode
mogu se javiti u Moslavinu d.o.o., tel. 044 691 420.
potrosaci@moslavina-kutina.hr je e-mail adresa za
pitanja, primjedbe i prijedloge Moslavini d.o.o.

Pravilnikom o općim i tehničkim uvjetima isporuke
ovodne usluge predviđen je paušal od najviše 5 m 3 po

osobi. Ukoliko je potrošnja veća od toga, višak se
raspoređuje svim stanarima jednakomjerno. Zbog toga s Stanari na svojim vodomjerima vrlo često netočno očitaju
pravom negoduju stanari koji u svojim stanovima imaju stanje brojila i prikažu manju potrošnju od stvarne
ugrađene vodomjere.
potrošnje zabilježene na vodomjeru. I u tom se slučaju
primjenjuju odredbe iz Pravilnika o općim i tehničkim
uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe. Višak
izmjerene potrošnje u odnosu na zbroj prijavljene
potrošnje na vodomjerima u stanovima raspodjeljuje se na
sve stanove ravnomjerno i pridodaje se prijavljenoj
potrošnji iz svakog stana.
Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne
usluge javne vodoopskrbe se može pronaći na službenoj
"Kako bi obračun bio pravedan i kako bi stanari plaćali Internet stranici tvrtke www.moslavina-kutina.hr.
stvarnu potrošnju vode Moslavina d.o.o. pokrenula je Moslavina d.o.o. poziva sve građane da dopuste i
akciju ugradnje vodomjera u svim stanovima na ulazima omoguće djelatnicima Moslavine d.o.o. očitovanje stanja
zgrada.", rekao je direktor Mijo Šepak na 20. sjednici na njihovim vodomjerima u stanovima kako bi se izbjegle
Gradskog vijeća Kutine. "Mi ćemo stanarima izaći u susret neugodnosti u odnosima stanara i kako bi obračun
i, s obzirom da je teška situacija, omogućiti plaćanje u potrošene vode i mjesečni račun bio što točniji i pravedniji
nekoliko rata. Želja je da u zgradama na istim ulazima za svakog potrošača.

* 286 km cjevovoda u sustavu javne vodoopskrbe
(40 km magistralnog i 246 km uličnog vodovoda)
* 50 km cjevovoda u sustavu javne odvodnje
* na području Kutine, Popovače i Velike Ludine

