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VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Č.1/2012
obce Horné Trhovište
o miestnych poplatkoch
na rok 2013

Spracoval: Ing. Veľký Tibor, starosta obce

-2Obecné zastupiteľstvo v Hornom Trhovišti vydáva VZN o miestnych poplatkoch v zmysle
par. 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
a ustanovuje podľa par. 15 zák. SNR č. 582/2004 Zb.a zák. 563/2009 Zb.z zo dňa 1.12.2009.

časť I.
Úvodné ustanovenie
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je ustanoviť druhy miestnych poplatkov, ktoré sa v obci vyberajú,
sadzbu poplatkov, podmienky pri splnení ktorých sa poplatky môžu vyberať paušálnou
formou a sumu paušálneho poplatku, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť
a prípadné úľavy, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku, ako aj nevyhnutné náležitosti
vyberania poplatkov.

časť II.
Základné ustanovenia
Druhy poplatkov
Obec vyberá tieto poplatky (ďalej len poplatky):
a)poplatok za spotrebu vody
b)poplatok za odvedenie a čistenie odpadovej vody
c)poplatok za vyhlasovanie miestnym rozhlasom
d)poplatok za dom smútku
e)poplatok cintorínsky
f)poplatok za použitie hrobovej formy
g)poplatok za prenájom sály KD a zasadačky PZ
h)poplatok za zapožičanie svadobky
i)poplatok členský – knižnica
j)poplatok za výmenu alebo nákup smetnej nádoby
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POPLATOK ZA VODU

Predmet poplatku

Poplatok sa platí za každý odčerpaný m3 vody, ktorý sa odčíta z prietokového meradla.
Poplatok platí každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom vody z obecného
vodovodu.
Poplatok za m3 odčerpanej vody sa stanovuje na 0,4612 eur/m3 pre fyzickú osobu a na
0,5198 eur/m3 pre právnickú osobu a pre fyzickú osobu – podnikateľa (ako samostatne
zárobkovo činná osoba). Poplatník je povinný zaplatiť poplatok polročne v júli a v decembri,
hneď pri odčítaní z vodomeru.

POPLATOK ZA ČISTENIE ODPADOVEJ VODY

Predmet poplatku
Poplatok sa platí za každý odčerpaný m3 vody, ktorý
sa odčíta z prietokového meradla odobratej vody. Poplatok platí každá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá je odberateľom vody z obecného vodovodu. Poplatok za m3
vypustenej kanalizačnej vody sa stanovuje na 0,231 eur/m3. Poplatník je povinný zaplatiť
poplatok polročne v júli a v decembri, hneď pri odčítaní z vodomeru.
Poplatok o stočnom bude platiť od dátumu rozhodnutia Regulačného úradu, po podpísaní
zmluvy o stočnom s užívateľom a po odpísaní stavu vodomerov k dátumu rozhodnutia.

POPLATOK ZA VYHLASOVANIE MR

Predmet poplatku
Poplatok sa platí za každé vyhlásenie relácie v MR. Poplatok platí každá právnická alebo
fyzická osoba. Poplatok sa stanovuje na 5,00 eur. Poplatník je povinný zaplatiť poplatok
hneď pri požiadaní o vyhlásenie relácie. Od tohto poplatku sú oslobodené oznámenia
obecného úradu, hlásenia civilnej ochrany, požiarnej ochrany, výzvy, oznamy zdravotníckych
zariadení, farského úradu, poštového úradu, základnej a materskej školy.
POPLATOK ZA UŢÍVANIE DOMU SMÚTKU
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za použitie domu smútku a príslušného zariadenia. Výška poplatku je
stanovená na 7,00 eur za jedno použitie.
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Predmet poplatku
Poplatok sa platí za použitie hrobovej formy, debnenia na betónovanie. Výška poplatku je
stanovená na 5,00 eur za jedno použitie.
CINTORÍNSKY POPLATOK
Predmet poplatku

Poplatok sa platí za každé hrobové miesto v správe miestneho cintorína na dobu 10 rokov.
Výška poplatku je stanovená na:
-

jednomiestny hrob 7,00 eur,
dvojmiestny hrob 14,00 eur,
trojmiestny hrob 21,00 eur a za každé ďalšie miesto v spoločnom hrobe +7,00 eur.

POPLATOK ZA PRENÁJOM SÁLY KULTÚRNEHO DOMU A ZASADAČKY PZ
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za prenájom sály KD pre FO alebo PO.
Výška poplatku je stanovená pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci Horné Trhovište:
Pre nevykurovacie obdobie za: - jeden deň
- dva dni
- tri dni

7,00 eur

12,00 eur
17,00 eur

Pre vykurovacie obdobie za: - jeden deň 15,00 eur
- dva dni
- tri dni

25,00 eur
35,00 eur

Poplatok sa platí za prenájom zasadačky Požiarnej zbrojnice pre FO alebo PO.
Výška poplatku je stanovená pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci Horné Trhovište:
Pre nevykurovacie obdobie: - za jeden deň
jeden deň 10,00 eur

7,00 eur

Pre vykurovacie obdobie: - za

Poplatok sa platí za prenájom sály KD pre FO alebo PO.
Výška poplatku je stanovená pre ostatných žiadateľov bez trvalého pobytu v obci Horné
Trhovište:
Pre nevykurovacie obdobie za: - jeden deň
- dva dni
- tri dni

14,00 eur

24,00 eur
34,00 eur

Pre vykurovacie obdobie za: - jeden deň 30,00 eur
- dva dni
- tri dni

50,00 eur
70,00 eur
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Poplatok sa platí za prenájom zasadačky Požiarnej zbrojnice pre FO alebo PO.
Výška poplatku je stanovená pre ostatných žiadateľov bez trvalého pobytu v obci Horné
Trhovište:
Pre nevykurovacie obdobie: - za jeden deň
jeden deň 10,00 eur

7,00 eur

Pre vykurovacie obdobie: - za

Čas za použitie priestorov sály KD je od 9,00 hod ako základný počiatočný čas na výpočet
poplatku.
Zapožičanie stoličiek zo sály KD mimo priestor sály sa stanovuje pre žiadateľov s trvalým
pobytom v obci Horné Trhovište na 0,20 eur/ks/deň a pre ostatných žiadateľov bez trvalého
pobytu v obci Horné Trhovište na 0,40 eur/ks/deň.
Zapožičanie stolov a stoličiek zo zasadačky Požiarnej zbrojnice mimo priestor zasadačky
sa stanovuje pre žiadateľov s trvalým pobytom v obci Horné Trhovište na 0,20 eur/ks/deň
deň a pre ostatných žiadateľov bez trvalého pobytu v obci Horné Trhovište na 0,40
eur/ks/deň.
Stoly zo sály KD sa mimo uvedené priestory nepožičiavajú.

POPLATOK ZA ZAPOŢIČANIE RIADU ZO SVADOBKY
Predmet poplatku
Poplatok platí PO a FO za zapožičanie keramického, skleneného, smaltovaného riadu,
príborov, obrusov a iných doplnkov ak ide o zapožičanie v budove kultúrneho domu.
Tento poplatok sa platí aj za zapožičanie mimo objektu kultúrneho domu. Smaltovaný riad
sa nezapožičiava.
Zapožičanie riadu svadobky je na tri dni pri základnom poplatku.
Výška základného poplatku za hore uvedených podmienok je stanovený pre žiadateľa
s trvalým pobytom v obci Horné Trhovište na 7,00 eur, ktorá sa vráti a pre ostatných
žiadateľov bez trvalého pobytu v obci Horné Trhovište na 20,- eur.
Za poškodenie alebo zničenie riadu, príboru a iných doplnkov bude uhradená čiastka
v plnej výške podľa nákupnej ceny.

KNIŢNICA – ČLENSKÝ POPLATOK
Predmet poplatku
Poplatok platí každý dospelý a detský člen knižnice, ktorý má založenú členskú
legitimáciu.

Poplatok je stanovený:
- dospelý člen 0,70 eur/rok
- detský člen, dôchodca a nezamestnaný 0,35 eur/rok
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upomienka, ktorej poplatok je stanovený na
- 1.upomienka 0 €
- 2.upomienka 0,66 €
- 3.upomienka 1,32 €
Pri navrátení alebo zničení knihy bude uhradená čiastka v plnej výške podľa nákupnej
ceny.

POPLATOK ZA VÝMENU A NÁKUP SMETNEJ NÁDOBY
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za výmenu poškodenej – nefunkčnej plechovej smetnej nádoby. Výmena
plechovej smetnej nádoby po opotrebovaní je možné uskutočniť najskôr po piatich rokoch.
Poplatok za výmenu jednej plechovej smetnej nádoby za plastovú je stanovený na 10,00
eur.
Poplatok za každú ďalšiu plastovú smetnú nádobu je stanovený na 50,-eur.
A.S.A. Trnava bude zabezpečovať výmenu poškodenej /opotrebovanej/ plastovej
smetnej nádoby za novú prostredníctvom Obecného úradu v zmysle platnej zmluvy.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ak nebudú poplatky zaplatené včas, alebo v správnej výške, obec vyrubí platobným
výmerom a zvýši včas nezaplatené poplatky o 50%. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na
celé centy smerom hore.
Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí piatich rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov.
Poplatník je povinný si poplatky sám vypočítať a v stanovených termínoch odviesť na účet
OÚ Horné Trhovište č. účtu: 24428-212/0200
vo VÚB Hlohovec, alebo zaplatiť na pokladňu obecného úradu.

Správu poplatkov vykonáva obec v Hornom Trhovišti a je oprávnená kontrolovať
správnosť výpočtu.
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Trhovišti môže vo výnimočných a odôvodnených
prípadoch na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti poplatky znížiť, alebo odpustiť.
Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon o miestnych poplatkoch zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a zák. č. 582/2004 Zb.z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
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zastupiteľstvo v Hornom Trhovišti a to dňa 13.12.2012 uznesienie č. 3.2.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Horné Trhovište č. 1/2012 zo dňa 12.12.2011 o miestnych poplatkoch.
Zmeny a doplnky tohto
zastupiteľstvo v Hornom Trhovišti.

všeobecne záväzného

Toto VZN nadobudne účinnosť dňom 1.1.2013

v Hornom Trhovišti 13.12.2012

Ing. Veľký Tibor
starosta obce

nariadenia schvaľuje Obecné

