
Obec Potok  v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1,2 a 3, § 

16 ods. 1,2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov   u s t a n o v u j e 

 

 

                                                              

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE POTOK 

č. 3/2018 

O MIESTNOM POPLATKU ZA OBDER VODY Z OBECNÉHO 

VODOVODU 

 
 

 
 

 

                                                                

§ 1 

Obecný vodovod 

 

1. Vodovod prevádzkovaný Obcou Potok je súbor všetkých zariadení slúžiacich na 

zabezpečenie dodávky vody odberateľom (ďalej len obecný vodovod). 

 

2. Obec Potok je výlučným vlastníkom obecného vodovodu.  

 

3. Obecný vodovod nemá štatút verejného vodovodu, tak ako to predpokladá ust. § 2 

písm. c) zák. č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

§ 2 

Odberné miesto 

 

1. Odberným miestom je miesto, kde sa voda z obecného vodovodu odoberá. 
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§ 3 

Predmet poplatku 
 

2. Predmetom poplatku je odber vody z obecného vodovodu prevádzkovaného Obcou 

Potok. 

 

§ 4 

Poplatník 

 

1. Poplatníkmi poplatku za odober vody z obecného vodovodu prevádzkovaného Obcou 

Potok sú : 

a) odberatelia fyzické osoby prihlásené k trvalému a prechodnému pobytu v obci 

Potok, ako i fyzické osoby vlastniace, alebo užívajúce v obci nehnuteľnosti 

/budovy, pozemky/  slúžiace na rekreačné a iné účely v priebehu roka, ktorým bol 

poplatok vyrubený; 

b) odberatelia podnikateľské subjekty vykonávajúce v katastrálnom území obce 

Potok podnikateľské aktivity v priebehu roka, ktorým bol poplatok vyrubený. 

 

 

§ 5 

Základ poplatku 

 

1. Základom poplatku je počet osôb odoberajúcich vodu z obecného vodovodu a počet 

a druh zvierat chovaných za účelom výkonu podnikateľskej činnosti. 

 

§ 6 

Sadzba poplatku  

 

1. Poplatok za odobratú vodu z obecného vodovodu  vyrubí obec platobným výmerom za 

príslušný kalendárny rok. 

 

2. Výška poplatku  za odobratú vodu z obecného vodovodu sa vyrubuje takto : 

a) 12,00 €/rok na každú fyzickú osobu uvedenú v § 4 bode 1.  písm. a);   

b) 11,70 €/ročne za chalupu / u chalupárov sa platí na chalupu nie na osobu 

c) 10,00 €/ročne za  bazén; 

d) 12,00 €/rok na každú fyzickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť, na 

každú fyzickú osobu zabezpečujúcu podnikateľskú činnosť pre právnickú osobu a 

každého zamestnanca podnikateľských subjektov;   

e) 9,00 €/rok na 1ks chovaného hovädzieho dobytka – dojnice 

f) 4.5 €/rok na 1ks chovaného hovädzieho dobytka mladý dobytok vo veku 

od 6 do 24 mesiacov 

g) 0,80 €/rok na 1ks chovaného hovädzieho dobytka  - teľatá 

h) 8,00 €/rok na 1ks chovaného hovädzieho dobytka – býky 

i) 1,50 €/rok na 1 ks chovaných ošípaných 

j) 0,50 €/rok na 1ks chovaných oviec a kôz 

k) 6,00 €/rok na 1 ks chovaných koní  
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§ 7 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatku 

 

1. Poplatková povinnosť vzniká okamihom začatia odoberania vody z obecného 

vodovodu a zaniká okamihom skončenia odberu vody z obecného vodovodu. 

 

2. Vznik poplatkovej povinnosti je poplatník, resp. rodinný príslušník poplatníka, resp. 

iná osoba majúca vzťah k poplatníkovi, povinný oznámiť Obci Potok bezprostredne 

po jej vzniku. Okamih vzniku poplatkovej povinnosti je spojený s  

- narodením dieťaťa,  

- kúpou, resp. užívaním  nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Potok, ktorá je 

napojená na verejný vodovod,  

- započatím odberu vody z obecného vodovodu,  

- odberom vody v dôsledku zahájenia podnikateľskej činnosti, 

- chovom úžitkových zvierat. 

 

3. Obec Potok je povinná viesť zoznam odberateľov a údaje o počte a druhu chovaných 

úžitkových zvierat na základe oznamovacej povinnosti uvedenej v bode 2. tohto 

článku. 

 

4. Zánik poplatkovej povinnosti je viazaný na  

-     úmrtie odberateľa,  

-     predaj nehnuteľnosti napojenej na obecný vodovod, 

-     ukončenie odberu vody z obecného vodovodu, 

- ukončenie podnikateľskej činnosti, 

- ukončenie chovu úžitkových zvierat. 

Preukaznosť zániku poplatkovej povinnosti je na strane odberateľa, resp. jeho 

rodinného príslušníka, resp. inej osoby majúcej vzťah k odberateľovi. Za ukončenie 

odberu vody sa pokladá deň, kedy bola splnená oznamovacia povinnosť. K tomuto 

dňu sa vypočíta alikvótna časť poplatku. 

 

5. Splatnosť poplatku je do 14 dní odo dňa doručenia platobného výmeru odberateľovi.  

 

 

§  8 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Poplatník, ako aj všetky ďalšie osoby sú povinné počínať si tak, aby nedochádzalo 

k poškodeniu obecného vodovodu, k znečisteniu vodného zdroja z ktorého je 

dodávaná voda obecným vodovodom, ako aj k znečisteniu vody v obecnom vodovode,  

akokoľvek manipulovať s obecným vodovodom, odoberať vodu z obecného vodovodu 

bez vedomia a súhlasu Obce Potok – neoprávnený odber,  inak sú povinné nahradiť 

spôsobenú škodu a znášať trestnú zodpovednosť za protiprávne konanie. 

 

2. Ak sa poplatník dostane do omeškania so zaplatením poplatku za odber vody o viac 

ako 30 dní po lehote jeho splatnosti, Obec Potok je oprávnená prerušiť poplatníkovi 

dodávky vody z obecného vodovodu. Obec Potok má toto právo aj v prípade zistenia 

neoprávneného odberu vody z obecného vodovodu. 
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3. Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci obecný vodovod s vnútorným 

vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu. Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, 

ktorá zriadila prípojku na svoje náklady. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom 

vodovodnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo 

vodovodnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti. Spôsob pripojenia 

nehnuteľnosti na obecný vodovod určuje Obec Potok. 

 

4. Vlastník vodovodnej prípojky zodpovedá za to, že jeho vodovodná prípojka je 

vybudovaná v súlade s platnou legislatívou a technickými požiadavkami Obce Potok 

a je povinný spolu s poplatníkom, ak to nie je tá istá osoba, na vlastné náklady 

udržiavať ju v bezporuchovom stave. V opačnom prípade je Obec Potok oprávnená 

pristúpiť k prerušeniu dodávok vody z obecného vodovodu.   

 

 

§ 9 

                           

                                                 Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN č.3/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 

08.12.2018 uznesením č. 34/2018 

 

2. Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie obce zo dňa 19.12.2015 

o miestnom poplatku za odber vody. 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za odber vody z obecného 

vodovodu nadobúda účinnosť  pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia. 

 

 

4. Návrh VZN č. 03/2018 bol zverejnený na  úradnej tabuli obce Potok od 22.11.2018 do 

07.12.2018 

 

 

         V Potoku dňa 08.12.2018 

 

 

 

                                                                                  

 

      Martin Kurek 

                                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


