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2/2011

Dňa:
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Na „SADZOBNÍKU POPLATKOV OBCE RATKOVSKÉ BYSTRÉ č. 2/2013
o poplatkoch za dodávku vody z verejného vodovodu na území obce Ratkovské Bystré“ sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom na svojom 15.zasadnutí dňa
13.12.2013
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ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Tento sadzobník ustanovuje poplatok za dodávku vody z verejného vodovodu, ktorý sa
vyberá v obci Ratkovské Bystré, jednotlivé sadzby poplatku, vznik a zánik povinnosti
platenia poplatku, ďalej ustanovuje ohlasovaciu povinnosť pri vzniku a zániku
poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku a úľavy a oslobodenia od platenia poplatku,
spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku a aj ďalšie náležitosti vyberania poplatku
na území obce Ratkovské Bystré v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č.397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní
množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd a spôsobe
výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku
a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona č 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
v Slovenskej republike.
(2) Obec Ratkovské Bystré vyberá na spravovanom území, ktorým je celé územie obce
Ratkovské Bystré tento miestny poplatok : poplatok za dodávku vody(ďalej len
„poplatok“)

Poplatok za dodávku vody
§2
(1) Poplatok za dodávku vody platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a má zriadenú vodovodnú
prípojku
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie a má zriadenú vodovodnú prípojku
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania a má zriadenú vodovodnú prípojku
(2) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1
tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
(3) a) Sadzba poplatku je určená na základe vyhlášky ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní
množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd a spôsobe
výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku
a o smerných číslach spotreby vody, v znení neskorších predpisov:
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vodné v sume 0,4055 €/m3
(4) Poplatok vyrubí obec faktúrou.
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(5) Splatnosť poplatku je do 30. septembra príslušného roka. V prípade účtovania podľa
odpisu vodomera, je odberatel povinný platiť zálohovo, kde sa ku koncu roka urobí
vyúčtovanie, podľa odpisu vodomera.
(6) Poplatok vodné platí aj pre ďalšie nasledujúce roky, pokiaľ obecným zastupiteľstvom
nebude schválená iná cena za m3.

Spoločné ustanovenia
§3
(1) Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej
povinnosti do 5 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku.
Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roka, platí sa ročný poplatok, resp. jeho
časť v paušálnej sume. Paušálna suma sa vypočíta ako súčin počtu mesiacov do konca
kalendárneho roka a 1/12-tiny ročnej sadzby a to za každý aj začatý mesiac.
(2) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok bol
poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv
na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku
poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
(3) Vyrubený poplatok sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom hore.
Obec poplatok môže znížiť za obdobie, za ktoré fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt požiada a hodnoverne preukáže obci :
že sa v určenom období dlhodobo nezdržiaval v mieste trvalého alebo prechodného
bydliska, a túto skutočnosť potvrdí čestným prehlásením a súčasne
doloží potvrdenie o prechodnom pobyte, alebo pracovnou zmluvou, (myslí sa tým,
že fyzická osoba sa nezdržiava v obci dlhšie ako 90 dní počas roka). O odpustení alebo
znížení poplatku musí byť urobený zápis, ktorý podpíše starosta obce alebo ním
poverený pracovník.
Bez predloženia potrebných dokladov nie je možné odpustiť poplatok.
(4) Za domy, ktoré nie sú obývané po celý rok, obec poplatok neznižuje. Poplatník si môže
namontovať vodomer na vlastné náklady, ktorý musí vyhovovať Slovenským technickým
normám a musí byť prístupný odpočtárovi a zaplombovaný obecným úradom
v Ratkovskom Bystrom. V prípade, že s odberateľom nebude uzatvorená zmluva o
odbere vody z verejného vodovodu alebo odberateľ nezaplatí poplatok, obec vodovodnú
prípojku zruší. V prípade znovuzapojenia zrušeného odberného miesta je poplatník
povinný zaplatiť náklady na zrušenie prípojky, ale aj náklady za novozapojenie, ktoré
musí vyhovovať všeobecným obchodným podmienkam vydaných obcou Ratkovské
Bystré.
Poplatok za nehnuteľnosti je určený sumou 7,71 €/rok
(5) Žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku môže poplatník podať na obecnom úrade
v Ratkovskom Bystrom písomne alebo doručiť poštou do 30.04. príslušného roka. Po
tomto termíne žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku nebude vyhovené.
(6) Poplatník platí (odvádza) poplatok správcovi poplatkov – obci Ratkovské Bystré týmito
spôsobmi:
a) v hotovosti oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku na Obecnom úrade
v Ratkovskom Bystrom,
b) šekom, ktorý dostane na vyžiadanie od obecného úradu na účet obce Ratkovské Bystré,
c) odvodom na účet obce Ratkovské Bystré, číslo účtu 2561224951/0200 prevodným
príkazom.
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Záverečné ustanovenia
§4
(1) Tento sadzobník poplatkov č. 2/2013 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom
Bystrom dňa 13.12.2013.
(2) Zmeny a doplnky tohto sadzobníka poplatkov schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Ratkovskom Bystrom.
(3) Tento sadzobník poplatkov nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014 a platí do prijatia, alebo
doplnenia formou dodatku, schváleného Obecným zastupiteľstvom v Ratkovskom
Bystrom.

V Ratkovskom Bystrom, dňa: 13.12.2013

..................................................
Mgr. Bodnár Dušan
starosta obce
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