VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Matejovce nad Hornádom dňa:15.12.2015
VZN zvesené 31.12.2015

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 4 písm. g) citovaného
zákona vydáva pre územie Matejovce nad Hornádom

Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2015
o miestnom poplatku za pitnú vodu na území obce Matejovce nad Hornádom

§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje bližšie úhrady za miestny poplatok za pitnú
vodu na území obce Matejovce nad Hornádom.

§2
Poplatok za vodu
1. Miestny poplatok za pitnú vodu sa platí za pitnú vodu z obecného vodovodu, ktorá sa
spotrebúva na území obce Matejovce nad Hornádom.
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorý je
a) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá
je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt
b) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na účel podnikania.
3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm.a)
tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel, ako na podnikanie, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

§3
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2
odseku 2. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca
vznik poplatkovej povinnosti.

§4
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je
a) na každého člena domácnosti 10 € na rok, v prepočte 0,0274 za osobu
a kalendárny deň,
b) pohostinstvo 100 € na rok,
c) predajňa potravín 40 € na rok
d) Ostatné podnikateľské a neziskové organizácie 40 € na rok
e) Domáce zvieratá na polrok
- 1 ks ošípaná 1,50 €
- 1 ks ovca, baran, koza alebo cap 1,00 €
- 1 ks hovädzí dobytok 2,50 €
- 1 ks kôň 2,50 €

§5
Ohlásenie
1. Poplatník je povinný písomne ohlásiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik
povinnosti platenia poplatku do 30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia
poplatku na predpísanom tlačive pre právnické osoby a fyzická osoba podnikateľ
uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia a pre fyzické osoby na predpísanom tlačive
uvedeného v prílohe č. 2 tohto nariadenia. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii na
obecnom úrade obce. Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače.
Vyplnené tlačivo sa doručuje osobne priamo na obecný úrad obce alebo poštou.
2. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak žiada o zníženie
poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

§6
Splatnosť poplatku
1. Splatnosť poplatku je v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31. marca, 30.
júna, 30. septembra a 30. novembra. Ak ročný poplatok pre fyzickú osobu

nepresahuje 15 € a fyzickej osobe – podnikateľ a právnickej osobe 160,00 €, je
splatný naraz do 31. marca bežného roka.
2. Pri vyberaní poplatku výsledná suma u každej fyzickej osoby bude zaokrúhľovaná na
celý eurocent smerom nadol.

§7
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1. Odpustenie poplatku na základe žiadosti a doloženia dokladov:
a) fyzická osoba , ktorá sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, potrebné doklady: úradné
potvrdenie o pobyte, štúdiu alebo zamestnaní alebo čestné prehlásenie občana
b) fyzická osoba vo výkone trestu: potrebné doklady – rozhodnutie o výkone trestu ,
c) fyzická osoba, mimo študentov a pracujúcich, zdržiavajúca sa počas roka mimo
obce, potrebné doklady – potvrdenie o prechodnom pobyte alebo doklad
o zaplatení miestneho poplatku v inej obci
d) fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu, ktorej skutočný pobyt nie je známy:
potrebné doklady – čestné prehlásenie občanov s trvalým pobytom na uvedenej
adrese
e) fyzická osoba dlhodobo zdržiavajúca sa v sociálnych zariadeniach ( domovy
dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a pod.) potrebné doklady:
potvrdenie o umiestnení
a to v lehote do 30. novembra príslušného roka. Obec poplatok odpustí, podľa ods. 1
písm. a) až e), za tie kalendárne dni, za ktoré poplatník preukáže, že sa v obci
nezdržiava. Táto doba nesmie byť kratšia ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

§8
1.
2.
3.
4.

Spoločné a záverečné ustanovenia
Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Matejovce nad Hornádom sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom dňa 11.12.2015
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2009 zo dňa 14.11.2008
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016 a bude zverejnené vyvesením na
obecne úradnej tabuli.

V Matejovciach nad Hornádom 14.12.2015

Marta Stanislavová
Starostka obce

