
Návrh VZN č. 2/2019 zverejnený dňa: 22. 11. 2019 

 
NÁVRH 

 
 

Všeobecne záväzne nariadenie obce Chrasť nad Hornádom 
č.  2/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Chrasti nad Hornádom na svojom riadnom zasadnutí dňa 
........................, uznesením č. ................... rozhodlo o vyberaní poplatkov za vodu, ktorú 
užívajú občania z verejného vodovodu za kalendárny rok nasledovne: 
 
1. Občania a právnické osoby budú platiť nasledovné poplatky za odber pitnej vody:  
 

a) 1 fyzická osoba (občan) – 17,- EUR 
b) fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba, predajňa potravín – 42,- EUR/1 prevádzku 
c) fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba – pohostinstvo – 82,- EUR/1 prevádzku 
d) školstvo – ZŠ – 8,- EUR/1 žiaka a zamestnanca za školský rok  
e) pri chove hovädzieho dobytka – 12,-€/1 kus 
f) pri chove ošípaných – 5,- EUR/1 kus 
g) pri stavebnom pozemku – 25,- EUR 
 
 
2. Poplatky za vodu platí každá osoba, ktorá má trvalý, prechodný pobyt v našej obci, alebo sa 
v obci dlhodobo zdržuje. Ďalej osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva 
byt, nebytový priestor, stavebný pozemok, záhradu alebo pozemok označený ako ostatná 
plocha. 
 
 
 3. Ak došlo k zmene v priebehu roka (narodenie, úmrtie), alebo sa občan v obci dlhodobo 
nezdržiava (študuje, pracuje mimo územia SR) vypočíta sa počet dvanástin rovnajúcich sa 
mesiacov v roku, počas ktorých poplatník – občan mal poplatkovú povinnosť. Za mesiac 
podliehajúci poplatkovej povinnosti sa počíta každý začatý mesiac.  
Neprítomnosť občana v obci je potrebné dokladovať. 
 
 
4. U občanov, držiteľov preukazu ZŤP, ZŤPS, občanov nad 80 rokov veku je výška poplatku 
za vodu 50 % z hodnoty poplatku, ktorý by na nich inak pripadol, nebyť úľavovej výhody, 
podľa hore uvedených zásad pre poplatkovú povinnosť. 
 
 
5. Poplatky za vodu sú splatné najneskôr do 31. 10. roku, za ktorý sa poplatok vyberá. Platiť 
sa môže buď priamo do pokladne OcÚ, alebo na účet OcÚ v Chrasti nad Hornádom.  
 
 
6. Obec Chrasť nad Hornádom vydáva povolenie na zriadenie novej vodovodnej prípojky. 
Cena vodovodnej prípojky je 100,- €. Ostatné náklady spojené s pripojením na miestny 
rozvod vodovodu (napr. zemné práce, navŕtavací pás) znáša odberateľ. 
 



7. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Chrasť nad Hornádom  nadobúda účinnosť 01. 01. 
2020 a zároveň sa ruší VZN č. 1/2013. 
 
 
8. Toto všeobecne záväzné nariadenie po nadobudnutí účinnosti bude zverejnené na webovej 
stránke obce a uložené na Obecnom úrade v Chrasti nad Hornádom a je prístupné každému, 
kto prejaví právny záujem nahliadnuť doň. 
 
 
 
 
V Chrasti nad Hornádom dňa 20. 11. 2019            Ondrej Mihňák 
                                                                                         starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 


