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Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s vyhláškou Ministerstva životného
prostredia SR č. 397/2003 a v súlade s VZN obce Gemerská Poloma č. 3/2016 o verejnej
kanalizácii a odpadových vodách na území obce Gemerská Poloma v znení Dodatku č. 1/2016
tohto VZN
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gemerská Poloma č. 1/2017 o poplatku
za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie na rok 2017 (v znení
dodatku č. 1/2017)

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosť majiteľov nehnuteľnosti (fyzické
a právnické osoby) na území obce pri vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie
platiť poplatok za odvedenie a spracovanie odpadových vôd (stočné) v čističke odpadových
vôd (ČOV).
Čl. 2
Stočné a poplatky za likvidáciu odpadových vôd
1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd
napojený na verejnú kanalizáciu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné. Výška
stočného na 1m3 odpadovej vody odvedená od ceny stanovenej Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví pre obec Gemerská Poloma pre rok 2017 je 1,0684 €/m3.
2. Množstvo vypúšťanej vody sa určuje v súlade s prílohou Vyhláškou MŽP č. 397/2003,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vypúšťaných vôd:
a.) pre organizácie a podnikateľov – právnické osoby a prevádzky fyzických osôb je
určeným meradlom meradlo na dodávku dodanej vody verejným vodovodom,
b.) pre fyzické osoby, ktoré ako zdroj pitnej a úžitkovej vody využívajú výlučne
verejný vodovod Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti je určeným
meradlom meradlo na dodávku dodanej vody verejným vodovodom,
c.) pre fyzické osoby, ktoré ako zdroj pitnej vody využívajú okrem verejného
vodovodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti aj alebo výlučne iný zdroj
pitnej a úžitkovej vody (napr. studňa, prameň) je smerovým číslom spotreby vody
90 litrov / na osobu / deň.
3. Producenti odpadových vôd v miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia
zabezpečujú zneškodnenie odpadových vôd vyčerpaním a odvozom odpadových vôd
v zmysle Čl. 5. VZN obce Gemerská Poloma č. 3/2016 o verejnej kanalizácii a odpadových
vodách na vlastné náklady a sú povinní likvidovať primerané množstvá dopadových vôd.
Sadzba za 1 m3 odpadových vôd zneškodnených vyčerpaním a odvozom fekálnym
vozidlom a ich likvidáciou pre rok 2017 je 10,- €.
3

Čl. 3
Zníženie a odpustenie poplatku za likvidáciu odpadových vôd
Fyzická osoba, ktorá ako zdroj pitnej vody využíva okrem verejného vodovodu
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti aj alebo výlučne iný zdroj pitnej a úžitkovej
vody (napr. studňa, prameň) môže požiadať o zníženie, resp. odpustenie poplatku za
likvidáciu odpadových vôd.
Čl. 3a
Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku na základe podkladov,
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce Gemerská Poloma.
2. Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať pri uplatnení zníženia poplatku
o 30 % za osobu sú:
a) pobyt v inej obci.
3. Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať pri uplatnení zníženia poplatku
o 50 % za osobu sú:
a) štúdium na strednej alebo vysokej škole mimo územia obce Gemerská Poloma,
b) turnusová práca vykonávaná mimo územia obce Gemerská Poloma v zahraničí.
4. Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať pri uplatnení zníženia poplatku
o 70 % za osobu sú:
a) práca vykonávaná mimo územia obce Gemerská Poloma v rámci SR.
5. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
dôvod na splnenie podmienok na zníženie poplatku, a to najmä:
a) potvrdenie o návšteve školy, alebo potvrdenie študentského domova alebo internátu
o ubytovaní,
b) potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní, z ktorého vyplýva, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo územia obce Gemerská Poloma,
c) doklad o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva),
d) potvrdenie o činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia mimo
územia obce Gemerská Poloma a doklad o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní,
nájomná zmluva),
e) potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní, z ktorého vyplýva, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí, alebo potvrdenie vecne
príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí, alebo doklad o ubytovaní v
zahraničí, alebo potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného
pomeru v zahraničí, alebo potvrdenie zamestnávateľa zo SR o výkone práce v
zahraničí, alebo potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí.
6. V prípade, že doklad podľa ods. 3/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
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7. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 3/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
Čl. 3b
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku na základe
podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval
na území obce Gemerská Poloma.
2. Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať pri uplatnení odpustenia poplatku
sú:
a) väzba alebo odňatie slobody,
b) dlhodobá hospitalizácia v liečebni, zariadení poskytujúcom sociálne služby
pobytovou formou, reedukačnom zariadení alebo detskom domove,
c) dlhodobý pobyt v inej obci,
d) dlhodobý pobyt v zahraničí.
3. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva dôvod na splnenie podmienok na odpustenie poplatku, a to najmä:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou,
c) potvrdenie reedukačného zariadenia,
d) potvrdenie detského domova,
e) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
f) doklad o úhrade poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie v inej obci a potvrdenie
o prechodnom pobyte v inej obci,
g) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí,
h) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí,
i) potvrdenie zamestnávateľa zo SR o výkone práce v zahraničí alebo potvrdenie
agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
j) potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
k) potvrdenie o činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia v zahraničí
a doklad o ubytovaní.
4. Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zdaňovacie
obdobie.
5. V prípade, že doklad podľa ods. 3/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
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6. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 3/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
Čl. 4
Platobné podmienky
1. Stočné je fyzická a právnická osoba povinná zaplatiť do 60 dní od prijatia vyúčtujúceho
Platobného výmeru za stočné
2. Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni obecného úradu Gemerská Poloma, poštovou
poukážkou alebo príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech obce Gemerská
Poloma.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. VZN č. 1/2017 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Gemerskej Polome
uznesením číslo 139/2017/OcZ zo dňa 04.05.2017.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 nadobúda účinnosť dňa 23.5.2017.
3. Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Gemerská Poloma
č. 1/2017 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie na rok
2017 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Gemerskej Polome uznesením
č. 235/2017/OcZ dňa 11.12.2017 a nadobúda účinnosť dňa 26.12.2017.

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce
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