

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Lipovce


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

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
§ 1

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

DRUHÁ ČASŤ
Správa poplatkov za služby
§2
 
Správu poplatkov za služby v  katastrálnom území obce Lipovce vykonáva Obecný úrad Lipovce.

TRETIA ČASŤ
Druh poplatku a  výška poplatku
§3

Obec môže vyberať poplatky za tieto služby:

	Poplatky na miestnom cintoríne


	za poplatky na miestnom cintoríne sa rozumie pre toto všeobecne záväzné nariadenie poplatok za hrobku na cintoríne
	1,70 € za 1 hrobku pre občanov obce
	16,60 € za 1 hrobku pre občanov, ktorí nebývajú trvale v  Lipovciach, 
	poplatok 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, pričom si hradia skutočnú spotrebu elektrickej energie a  plynu
	50,00 € na deň, pre právnické a  fyzické osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko v  Lipovciach pričom si hradia skutočnú spotrebu elektrickej energie a  plynu


	Poplatky za užívanie rekreačnej chaty Pionier


	poplatok za užívanie rekreačnej chaty Pionier sa platí za prepožičanie chatky za účelom rekreácie
	poplatok platia právnické a  fyzické osoby, spoločenské organizácie, ktoré si chatku prepožičajú
	sadzba poplatku je:

	7,00 € na deň (24 hodín), pre miestnych občanov a  miestne organizácie  pričom si hradia skutočné spotrebu elektrickej energie
	3,32 € na deň (24 hodín) na 1 osobu, pre organizácie a  fyzické osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko v  Lipovciach pričom si hradia skutočnú spotrebu elektrickej energie


	Poplatky za administratívne úkony


	0,66 € za vydanie potvrdenia –/s výnimkou potvrdenia o  usporiadaní  a  účasti na pohrebe/ 

            3,32 € za rozhodnutie o určení/zrušení súpisného čísla stavby 
            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


	poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorej OcÚ Lipovce vyhlási oznam v  miestnom rozhlase
	2,00 €  za každé vyhlásenie
	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


	Poplatok za výmenu smetnej nádoby


	poplatok platí fyzická a  právnická osoba pri výmene smetnej nádoby
	výška poplatku je:

	pre fyzickú osobu k  novostavbe skolaudovaného domu 1/3 z  ceny novej popolnice, za akú ju zaobstaral Obecný úrad Lipovce 
	fyzická osoba za každú ďalšiu výmenu smetnej nádoby uhradí plnú výšku ceny nádoby, za akú ju zakúpil Obecný úrad Lipovce
	právnická osoba uhradí pri výmene smetnej nádoby plnú výšku ceny, za akú ju zakúpil Obecný úrad Lipovce


	Poplatok za užívanie obecného ihriska (oprávnené náklady)


	obecný futbalový oddiel Lipovce............. 0,00 €/hod.
	ostatní .......................................................5,00 €/hod.


	Poplatok – vypúšťanie odpadovej vody do kanalizácie a  malej ČOV


	poplatok platí fyzická osoba a  právnická osoba napojená do vybudovanej kanalizácie napojenej na malú ČOV
	výška poplatku sa stanovuje:

	  7,00 € na osobu a  rok podľa trvale a  prechodne prihlásených osôb
	10,00 € ročne v  rodinných domoch trvale neobývaných
	33,00 € ročne pre právnické osoby
	poplatok je splatný k  31. 5. bežného roka
	poplatok sa zníži,  alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi preukáže, že sa v období viac ako 90 dní nezdržiava, alebo nezdržiaval v  mieste svojho trvalého bydliska na základe čestného prehlásenia, alebo 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.. 
	Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku podľa odseku e) predloží poplatník do 30 dní odo dňa vzniku nároku uplatniť si zníženie poplatku.






ŠTVRTÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§4

	Ak nebudú poplatky zaplatené (odvedené) v  čase a  v  správnej výške, obec ich vyrubí platobným výmerom. Poplatky nezaplatené načas sa zvyšujú o  50 %.
	Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí 3 rokov od konca kalendárneho roka, v  ktorom sa obec dozvedela o  skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov.
	Správu vyššie uvedených poplatkov vykonáva obec Lipovce.
	Od poplatkov sú oslobodené orgány štátnej správy, obce, štátne fondy, Slovenský červený kríž, poisťovne, nadácie, rozpočtové organizácie. O  ďalších výnimkách rozhoduje obecný úrad.
	Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lipovce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v  Lipovciach dňa 7.12.2012 uznesením č. 3/4 - 12/2012
	Zmeny a  doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo v  Lipovciach.
	Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 12. 2013.







V  Lipovciach 27. 11. 2012






                                                                                                    Mgr. Peter Miženko
                                                                                                         starosta obce


 

 



