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Obecné zastupiteľstvo obce Bátka podľa § 6 a § 11 ods. 4, písm. a). zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia

SR č.

398/2003 a zák. č. 394/2009, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení,
ktorým sa určujú náležitosti miestneho poplatku za stočné.

V Š E OB E C N E Z Á V Ä Z N É N A R IA D E N IE
č. 13 / 2020
o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz
a zneškodňovanie kalov zo septikov
v obci Bátka
§1
Všeobecné ustanovenia
1). Obec Bátka ako vlastník obecnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd ČOV zabezpečuje
pre fyzické a právnické osoby zber, vývoz a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka.

§2
Poplatok za stočné

(1) Miestny poplatok za kanalizáciu (ďalej len „poplatok“) sa platí za zber kalov prostredníctvom
miestnej kanalizácie a ich následnú likvidáciu čističkou odpadových vôd.

(2) Ak nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorý je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať byt, obytný dom, alebo inú pozemnú stavbu napojenú na miestnu kanalizáciu,

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce, ktorá je napojená na kanalizáciu na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce,
ktorá je napojená na kanalizáciu na účel podnikania.

(3) V prípade, ak je pôvodca alebo držiteľ kalov napojený na miestnu kanalizáciu, kde sa likvidácia
kalov uskutočňuje prostredníctvom čističky odpadových vôd, je povinný za takýto spôsob likvidácie
kalov platiť poplatok. Náklady na napojenie na miestnu kanalizáciu znáša každá fyzická, resp. právnická
osoba sama. Po napojení na kanalizáciu je pôvodca kalov povinný platiť poplatok od 1. dňa
nasledujúceho mesiaca.
(4) Cena stočného za rok 2020 je 0,4706 €/m3.
Stočné je stanovené na základe zistených nákladov za predchádzajúci kalendárny rok (max. vo výške
0,8529 €/m3.), pre občanov Bátka 0,4706 €/m2
U osôb uvedených v odseku 2 písm. b) a c) je poplatok stanovený ako súčin sadzby a priemerného počtu
osôb, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom uvedenom v odseku 2 písm. b) alebo písm. c) v
pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom
pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v
nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci.
Ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba .

(5) Za zber kalov je pôvodca, resp. držiteľ kalov na svojej nehnuteľnosti povinný vybudovať septik
spĺňajúci technické podmienky stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vytiahnutie a odvoz odpadových vôd zabezpečuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie so zmluvným
partnerom na základe objednávky producenta, ktorá musí byť doručená 1 týždeň pred požadovaným
odvozom.

(6) Pôvodca, resp. držiteľ kalov je povinný obci preukázať, že septik, ktorý sa na jeho nehnuteľnosti
nachádza spĺňa technické podmienky stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a preukázať spôsob jeho likvidácie.

(7) Za vypúšťanie kalov do miestnej kanalizácie a za ich následnú likvidáciu na miestnej čističke
odpadových vôd Obec Bátka stanovuje poplatok vo výške 0,4706 EUR za 1m3 vypustených kalov.

(8) Výnosy z poplatkov za kanalizáciu, zber a zneškodňovanie kalov sú príjmom rozpočtu obce. Príjmy
z poplatku za zber a zneškodňovanie kalov budú použité výhradne na účely krytia nákladov súvisiacich
s prevádzkou miestnej kanalizácie, čističky odpadových vôd a likvidácie kalov.

§3
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Bátka prostredníctvom starostu
obce a poverených zamestnancov obce. Obec vyrubí poplatok rozhodnutím. Vyrubený poplatok
je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá
hlavný kontrolór obce Bátka .
(3) Poplatok za stočné možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie
poplatku vždy len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
(4) Pri poplatku za stočné možno žiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na
uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku. Doklady, ktoré má poplatník preukázať pri
vrátení poplatku je možné predložiť obci k 31. decembru zdaňovacieho obdobia.

§4
Záverečné ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením v celom rozsahu rušia doterajšie VZN 8/2020
týkajúce sa miestneho poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz a zneškodňovanie kalov zo
septikov v obci Bátka účinné od 1.1.2020.
§5
Platnosť a účinnosť
Návrh VZN 13/2020 zverejnené dňa 27.11.2020 na webovej sídle a na úradnej tabuli obce od
27.11.2020 do 14.12.2020
VZN 13/2020 o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz a zneškodňovanie kalov zo
septikov v obci Bátka bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 16. 12. 2020
Uznesením č. 86/2020.
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