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Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Lipovce
3/2017

o bližších podmienkach určovania a vyberania
poplatkov za služby poskytované v obci Lipovce


Obecné zastupiteľstvo v Lipovciach na základe zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za služby poskytované v obci Lipovce

§ 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov za poskytované služby obcou – obecným úradom v Lipovciach.

§2
Správa poplatkov za služby
 
Správu poplatkov za služby v katastrálnom území obce Lipovce vykonáva Obecný úrad Lipovce.
§3
Druh poplatku a výška poplatku

Obec môže vyberať poplatky za tieto služby:

Služby na miestnom cintoríne a za mraziace zariadenie

a)	za služby na miestnom cintoríne sa rozumie pre toto všeobecne záväzné nariadenie služby (kosenie...)  za hrobku na cintoríne,
b)	1,70 € za 1 hrobku pre občanov obce,
c)	16,60 € za 1 hrobku pre občanov, ktorí nebývajú trvale v Lipovciach,
d)	5,00 €  za dočasné uloženie zomrelého v mraziacom zariadení, 
e)	za služby sú povinné zaplatiť fyzické osoby – usporiadatelia pohrebu najneskôr do 3 dní po pohrebe.

Poplatky za užívanie kultúrneho domu

poplatok za kultúrny dom sa platí za prepožičania sály na rodinné oslavy, tanečnú zábavu, výstavu a rôzne podujatia,
poplatok platia právnické a fyzické osoby, spoločenské organizácie, ktoré si kultúrny dom prepožičajú,





	sadzba poplatku je:
25,00 € na deň, pre miestnych občanov a miestne organizácie,

50,00 € na deň, pre právnické a fyzické osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko v obci Lipovciach.

Poplatky za administratívne úkony

a)	0,66 € za vydanie potvrdenia –/s výnimkou potvrdenia o účasti na pohrebe/,          
            0,33 € za sprievodný list,  
      b)    poplatok je povinná zaplatiť fyzická aj právnická osoba v určenej výške po vykonaní 
             administratívneho úkonu.

Nájomné za dlhodobý prenájom miestností vo vlastníctve obce

Tento poplatok – 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.

Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase

a)	poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorej OcÚ Lipovce vyhlási oznam v miestnom rozhlase,
b)	2,00 €  za každé vyhlásenie,
c)	poplatok je poplatník povinný zaplatiť pred vyhlásením relácie.

Poplatok za reprografické práce, príjem a odoslanie faxu

	poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorej OcÚ Lipovce vykoná reprografické práce na svojom kopírovacom stroji, zašle alebo prijme fax prostredníctvom svojho faxu,

 sadzba poplatku je za každú stranu:
             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 €,
	poplatok je poplatník povinný zaplatiť hneď po vykonaní reprografických prác.


7.    Poplatok za výmenu smetnej nádoby

a)	poplatok platí fyzická a právnická osoba pri výmene smetnej nádoby,
b)	výška poplatku je:
	pre fyzickú osobu k novostavbe skolaudovaného domu 1/3 z ceny novej popolnice, 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.


Poplatok za užívanie obecného ihriska (oprávnené náklady)

	obecný futbalový oddiel Lipovce............ . 0,00 €/hod.

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

Poplatok – vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie ČOV (ďalej len stočné)

      1 . za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd
      napojený na verejnú kanalizáciu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné
2.  výška poplatku sa stanovuje pre fyzické a právnické osoby:
a)   7,00 € na osobu a rok podľa trvale a prechodne prihlásených osôb
            b)   10,00 € ročne v rodinných domoch trvale neobývaných (vlastník nehnuteľnosti
                   bez trvalého pobytu v obci)
            c)   33,00 € ročne pre právnické osoby
	Obec vyrubí  poplatok každoročne na celý rok platobným výmerom. Vyrúbaný 

      poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru

	Zníženie, odpustenie poplatku

Obec poplatok podľa bodu 9, písm.2, 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,


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 stočné v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
	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.


	Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku podľa odseku 9.1.1 tohto článku

              predloží poplatník do 30 dní odo dňa vzniku nároku uplatniť si zníženie poplatku.

9.1.4 	Ak si v priebehu roka, kedy bol poplatok vyrúbaný,  poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku podľa ods. 9.1 a 9.1.1 nárok na  zníženie poplatku za toto zdaňovacieho obdobie zaniká.


§4
Spoločné ustanovenie


	Poplatky za služby poskytované obcou Lipovce sú splatné v hotovosti do pokladne OcÚ Lipovce, poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet VÚB, a.s. Prešov, č. účtu 18527572/0200, IBAN SK 03 0200 0000 0000 1852 7572.

Obec Lipovce si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch poplatky zvýšiť, alebo odpustiť.
Od poplatkov sú oslobodené orgány štátnej správy, obce, štátne fondy, Slovenský červený kríž, poisťovne, nadácie, rozpočtové organizácie. O ďalších výnimkách rozhoduje obecný úrad.

§5
Záverečné ustanovenia

	Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v  Lipovciach dňa  .....08.12.2017....... uznesením č. ....13/5 – 12/2017.......

Týmto sa ruší VZN obce o o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby poskytované v obci Lipovce č.. 2/2016 zo dňa  01.01.2016.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňa.....27.12.2017................

V Lipovciach dňa 13.10.2017


                                                                                                                    Mgr. Peter Miženko
                                                                                                                        starosta obce


Návrh VZN č. 3/2017 vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:.....20.11.2017..............
                                     zvesený z úradnej tabule obce dňa:........08.12.2017.............

VZN č. 3/2017               vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:...11.12.2017...............
                                       zvesený z úradnej tabule obce dňa:.......................................



 




















