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Č.uzn. 10/3 – 6/2018 zo dňa 29.06.2018  

Položka 1.  
Vydanie potvrdenia
Vydanie potvrdení na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch okrem potvrdenia o pohrebe.............0,40 €/kus

Položka 2.
Reprografické práce, príjem a odoslanie faxu
	sadzbu platí fyzická alebo právnická osoba, ktorej OcÚ Lipovce vykoná reprografické práce na svojom kopírovacom stroji, zašle alebo prijme fax prostredníctvom svojho faxu,
	kopírovanie: formát A4 – jedna strana............. 0,07 €, obojstranne............... 0,10 €

                                 formát A3 – jedna strana .............0,10 €, obojstranne............... 0,20 €
	faxovanie: každý list (strana) ...........................0,33 €


Položka 3.
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
a)	jedno vyhlásenie...............................................................................................2,00 €  

Položka 4.
Výmenu smetnej nádoby
	pre fyzickú osobu k novostavbe skolaudovaného domu 1/3 z ceny novej smetnej nádoby, za akú ju zaobstarala Obec Lipovce,
	fyzická osoba za každú ďalšiu výmenu smetnej nádoby uhradí plnú výšku ceny nádoby, za akú ju zakúpila Obec Lipovce,
	právnická osoba uhradí pri výmene smetnej nádoby plnú výšku ceny, za akú ju zakúpila Obec Lipovce.


Položka 5.
Služby na miestnom cintoríne a za mraziace zariadenie
Za služby na miestnom cintoríne sa rozumie pre tento vnútorný predpis služby (kosenie, úprava okolia a.i.)  za hrobku na cintoríne.
a)	za 1 hrobku pre občanov obce.......................................................................	1,70 €
b)	za 1 hrobku pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci ......................... 	16,60 €
c)	za dočasné uloženie zomrelého v mraziacom zariadení...............................	5,00 €

Položka 6.
Prenájom miestnosti kultúrneho domu
Prenájom kultúrneho domu  na rodinné oslavy, tanečnú zábavu, výstavu a rôzne podujatia.
	pre miestnych občanov a miestne organizácie.............................................. 25,00 €/deň

pre právnické a fyzické osoby, ktoré nemajú v obci trvalý pobyt ................50,00 €/deň

Položka 7.
Nájomné za dlhodobý prenájom miestností vo vlastníctve obce
	nájomné platí právnická alebo fyzická osoba, ktorá má v dlhodobom prenájme miestnosti v majetku obce Lipovce (kultúrny dom, budova OcÚ Lipovce a i.).
	Výška a bližšie podmienky prenájmu budú dohodnuté v osobitných nájomných zmluvách s jednotlivými nájomcami podľa podmienok určených obecným zastupiteľstvom.

Položka 8.
Užívanie obecného multifunkčného ihriska 
	pre miestnych občanov a miestne organizácie............................................  0,00 €/hod.

ostatní .........................................................................................................  5,00 €/hod.

Položka 9.
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody obecnou kanalizáciou (stočné)
Sadzbu platí fyzická osoba a právnická osoba napojená do vybudovanej kanalizácie napojenej na ČOV.
a)   na osobu podľa trvale a prechodne prihlásených osôb.........................	7,00 €/rok
b)   v rodinných domoch trvale neobývaných (vlastník nehnuteľnosti
      bez trvalého pobytu v obci)..................................................................	10,00 €/rok
právnické osoby..................................................................................	33,00 €/rok

9.1  Zníženie, odpustenie poplatku
Obec poplatok podľa položky 9, odst. a) zníži, na základe písomnej žiadosti poplatníka,  za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa v príslušnom roku viac ako 90 dní nezdržiava, alebo nezdržiaval v mieste svojho trvalého bydliska
	o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obce preukáže, že sa zdržiava v nápravnovýchovnom zariadení - výkon väzby alebo trestu,
	o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obce preukáže, že sa zdržiava v zariadení poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
	o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obce preukáže, že sa zdržiava v zahraničí (na základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.),
	o 70 % za obdobie, za ktoré poplatník obce preukáže, že sa zdržiava v študentskom domove, alebo na internáte,
	o 70 % za obdobie, za ktoré poplatník s trvalým, alebo prechodným pobytom v  obce preukáže, že sa v obce nezdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,



9.2  Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to:
	potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,

potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
potvrdením, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné doložiť aj preklad, alebo  čestné vyhlásenie,
potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní,
potvrdením o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,

9.3 	Ak nie je možné predložiť doklad preukazujúci dôvod na zníženie alebo odpustenie                   poplatku, obec zníži alebo odpustí poplatok aj vtedy, ak je skutočnosť, že sa poplatník  v mieste trvalého pobytu dlhodobo nezdržiava všeobecne známa, overená miestnym zisťovaním alebo potvrdená čestným vyhlásením blízkych osôb.

9.4	Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku podľa odseku 9.2 tohto článku              predloží poplatník do 30 dní odo dňa vzniku nároku uplatniť si zníženie poplatku.

9.5	Ak si v priebehu roka, kedy bol poplatok vyrúbaný,  poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku podľa ods. 9.1 a 9.2 nárok na  zníženie poplatku za daný rok zaniká.




                                                                                                                    Mgr. Peter Miženko
                                                                                                                        starosta obce





