
Obec Horný Vadičov                         NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.     3 /2019 
 o obecných poplatkoch 

 

     Obec Horný Vadičov v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie 

 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky vyberania obecných 
poplatkov, ktoré vyberá obec Horný Vadičov 
 VZN upravuje poplatky za tieto úkony a služby: 

 Za odber pitnej vody 

 Za zriadenie vodovodnej prípojky 

 Za oznamy v miestnom rozhlase 

 Za kopírovanie 

 Za prenájom priestorov v hasičskej zbrojnici 

 Za prenájom priestorov  v klube dôchodcov 

 Za požičanie stolov a lavíc 
 

Čl. 2 
Poplatník 

 
1. Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podnet na úkon alebo konanie 
2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne 

 

Čl. 3 
Poplatok za odber pitnej vody 

 
a) Poplatok platia fyzické a právnické osoby, ktoré majú na území obce pripojený 

vodovod na obecný vodovod 
b) Odber vody je upravený v zmluve o odbere vody 
c) Poplatok za 1 m3 pitnej vody je vo výške maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej 

vody verejným vodovodom v častiach obce Košariská a Galierovce schválenej úradom 
pre reguláciu sieťových odvetví pre príslušné obdobie 

d) Poplatok za odber vody je vo výške   0,66 €/m3 
e) Poplatok bude občanovi za príslušné obdobie fakturovaný 

 



 
Čl. 4 

Poplatok za zriadenie vodovodnej prípojky 

 

a) Poplatok platí fyzická a právnická osoba za prvé pripojenie objektu vodovodného 

rozvodu na obecný vodovod 

b) Osoby uvedené v bode a) sú povinné o pripojenie rozvodu vody na obecný vodovod 

písomne požiadať 

c) Výška poplatku je nasledovná 

- pre fyzické osoby    100,00 € 

- pre právnické osoby   135,00 €  

d) Poplatok je splatný pri žiadosti v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo na 

účet na to určený 

Čl. 5 

Ostatné obecné poplatky 

 

1. Kopírovanie A4 ......................................................................................................0,05 € 

2. Kopírovanie A3 ......................................................................................................0,15 € 

3. Prenájom priestorov v hasičskej zbrojnici ...........................................................15,00 € 

4. Prenájom priestorov v klube dôchodcov .............................................................15,00 € 

5. Oznam v miestnom rozhlase  ................................................................................5,00 € 

6. Gratulácia prostredníctvom miestneho rozhlasu ..................................................3,50 € 

7. Požičanie 1 stola a 2 lavíc/deň ..............................................................................1,00 € 

8. Všetky poplatky sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu 

úkonu, alebo uskutočnenia konania (ihneď) do pokladne obecného úradu 

9. Od poplatku sú oslobodené oznamy o úmrtí občana a športové oznamy 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hornom Vadičove dňa   
 21. 6. 2019  uznesením číslo 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 15. 7. 2019, zároveň sa ruší 
VZN č. 4/2011 so všetkými dodatkami. 

 

V Hornom Vadičove 

        Miroslav Káčerik 
              starosta 
 

Návrh VZN zverejnený: 05.06.2019 

VZN schválené obecným zastupiteľstvom zverejnené: ........................................ 


