OBEC

Lehota pod Vtáčnikom

NÁMESTIE SNP 33/1
972 42 Lehota pod Vtáčnikom

________________________________________________

INTERNÝ PREDPIS
vyberania poplatkov za služby poskytované
na Obecnom úrade v Lehote pod Vtáčnikom

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Obecný úrad pri výkone úloh obecnej samosprávy potrebuje hlavne pre starších, chorých
a sociálne odkázaných občanov zabezpečovať pre ich osobnú nepodnikateľskú potrebu
vyhotovenie fotokópii ich písomnosti osobnej povahy, odoslanie ich správ na nimi určenú
adresu.
Obecný úrad pri výkone obecnej samosprávy pre svojich občanov, ale aj pre občanov, ktorí
nemajú trvalý pobyt v obci a podnikateľské subjekty, spoločenské a záujmové organizácie,
zabezpečuje krátkodobé užívanie obecného majetku (domy smútku v hornej časti obce,
kuchynka a spoločenská miestnosť v požiarnej zbrojnici, klube dôchodcov v hornej časti
obce, kultúrno - spoločenskom stredisku, a pod.) Obecný úrad zabezpečuje pre občanov
a podnikateľské subjekty vyhlásenie oznámení v obecnom rozhlase. Všetky uvedené služby
sú úkonmi súvisiacimi s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce.
V súlade so zákonom č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení, má byť tento majetok
účelne využívaný a zveľaďovaný. Pri poskytovaní týchto služieb nejde o podnikateľskú ani
inú zárobkovú činnosť obce.
Čl. 2
Účel vydania
Aby boli vytvorené zdroje na udržiavanie takéhoto majetku, obec Lehota pod Vtáčnikom,
obecný úrad, zastúpený starostom obce RSDr. Jánom CIPOVOM, ako štatutárnym
zástupcom, vydáva s platnosťou od 10.09.2011 Interný predpis vyberania platieb za služby
poskytované obecným úradom (zamestnancami obecného úradu) pre obyvateľov s trvalým
pobytom v obci, bez trvalého pobytu v obci ako aj podnikateľské subjekty so sídlom v obci
a bez sídla a za krátkodobé užívanie obecného majetku uvedenými subjektmi, účelovo určené
na takéto užívanie.
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Čl. 3
Sadzobník platieb
3.1. Za použitie faxu
• miestne odoslanie 0,20 € /za každú začatú minútu
• medzimestské odoslanie 0,30 €/za každú začatú minútu
• medzinárodné odoslanie 0,70 €/za každú začatú minútu
• prijatie faxu 0,10 /1 strana
3.1. Kopírovanie písomností, skenovanie, e-mailovanie
• formát A4 ČB - 0,20 €/1 strana, F - 0,50 €/1 strana
• formát A3 ČB - 0,30 €/1 strana, F - 0,80 €/1 strana
3.3. Oznam v miestnom rozhlase
• občania a podnikatelia s TP v obci 2,00 €
• občania a podnikatelia mimo TP v obci 3,00 €
• reklamné oznamy 10,00 €
• paušálne výdavky (poštovné..) 1,00 €
3.4. Vystavenie potvrdenia
• o účasti na pohrebe 2,00 €
• o presťahovaní v rámci obce, resp. do obce 2,00 €
• o žití v spoločnej domácnosti 5,00 €
3.5. Prenájom hasičskej zbrojnice (kuchynka a zasadačka) na nám. SNP,
klubu dôchodcov v HČ, DČ
• pre občanov s TP v obci - jubileá, svadby 50,00 € + 20,00 € (záloha na príp. škody)
• smútočné stretnutie – kar 25,00 €
• pre občanov mimo TP v obci a podnikateľov 150,00 €
• prezentačné akcie do 3 hodín 30,00 €
3.6. Krátkodobé užívanie domov smútku v hornej i dolnej časti obce
• pohreb občanov s TP v obci + chladiaci box 10,00 €
• za chladiaci box pre obč. mimo TP 20,00 €/deň
3.7. Reklamné tabule
• reklamné tabule o rozmere do 1 m2 30 €/rok/ks
• reklamné tabule o rozmere od 1 m2 do 5 m2 60 €/rok/ks
• reklamné a informačné plagáty 1,00 €/deň/ks
3.8. Zápisné knižnica
• deti 1,00 €/rok
• dospelí 2,00 €/rok
3.9. Upomienky knižnica
• upomienka č.1 deti 0,50 €
• upomienka č.1 dospelí 1,00 €
• upomienka č.2 deti 1,00 €
• upomienka č.2 dospelí 1,50 €
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3.10. Vstup do bazéna maximálne do troch hodín
• deti 0,50 €
• dospelí 1,50 €
3.11. Požičiavanie hnuteľného majetku – inventár
• obrusy 0,10 €/kus
• poháre 0,15 €/kus
• taniere 0,20 €/kus
• príbory 0,20 €/kus
• stoly 0,50 €/kus
• stoličky 0,50 €/kus

Čl. 4
Spôsob platenia platieb
Osoba, ktorej sa poskytla služba, alebo sa umožnilo krátkodobé užívanie majetku obce
uvedeného v tomto internom predpise, zaplatí platbu do pokladne obecného úradu
v hotovosti. Vyberané platby budú použité na údržbu toho majetku, na ktorého užívanie boli
zaplatené.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo schválilo Interný predpis na zasadnutí dňa 8.9.2011.
2. Dňom platnosti Interného predpisu zo dňa 8.9.2011 sa ruší Interný predpis zo dňa 30.1.2009

Lehota pod Vtáčnikom
9.9.2011

RSDr. Ján CIPOV
starosta obce

