SADZOBNÍK POPLATKOV V OBCI ŠTEFANOV NAD ORAVOU
Obecné zastupiteľstvo Obce Štefanov nad Oravou na svojom zasadnutí dňa 29. augusta 2015 sa
uznieslo na sadzobníku poplatkov za služby poskytované Obecným úradom Štefanov nad Oravou
nasledovne:

1. Miestny poplatok za zmesové komunálne odpady (ďalej len „KO“) a drobné stavebné
odpady sa platí za zmesové komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce Štefanov nad Oravou. V obci je zavedený množstvový zber prevádzaný žetónovým
spôsobom. Sadzba poplatku za odvoz komunálneho odpadu sa určuje pre jedného poplatníka,
ktorý má v obci trvalý pobyt, prechodný pobyt, alebo preukázateľne sa v obci zdržiava dlhšie
ako 15 dní nasledovne:
a)

1 - členná domácnosť – 12 €/rok (za poplatok obdrží poplatník 4 žetóny na vývoz KO platných
v kalendárnom roku)

b)

2 - členná domácnosť – 24 €/rok (za poplatok obdrží poplatník 8 žetónov na vývoz KO platných
v kalendárnom roku)

c)

3 - členná domácnosť – 36 €/rok (za poplatok obdrží poplatník 12 žetónov na vývoz KO platných
v kalendárnom roku)

d)

4 - členná domácnosť – 48 €/rok (za poplatok obdrží rodina 16 žetónov na vývoz KO platných
v kalendárnom roku)

e)

5 - členná domácnosť – 60 €/rok (za poplatok obdrží poplatník 20 žetónov na vývoz KO platných
v kalendárnom roku
každý ďalší člen zaplatí 12 €/rok a obdrží 4 žetóny na osobu

f)

pre osoby, ktoré v obci vlastnia nehnuteľnosť slúžiacu na príležitostnú rekreáciu – 20 €/rok
(za poplatok obdrží osoba 6 žetónov na vývoz KO platných v kalendárnom roku)

g)

podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania - ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet
priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s
poplatníkom podľa § 77 ods. 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; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby,
ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len "priemerný počet
zamestnancov"), a priemerného počtu miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na
zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby

h)

Obec Štefanov nad Oravou zavádza trvalé označenie zbernej nádoby na zmesový komunálny
odpad a to formou nálepky, ktorá zaručuje vyprázdnenie nádoby pri každom vývoze v obci.
Nálepka sa bude aktualizovať každý rok.
2. Oslobodenie od poplatku a zníženie poplatku

1.

Obec Štefanov nad Oravou poskytuje zníženie na miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pre občanov, ktorí predložia doklad preukazujúci, že sa v určenom
období viac ako 90 dní zdržiava mimo územia obce (je potrebné doložiť doklad preukazujúci danú
skutočnosť, napr. potvrdenie o návšteve školy, pracovné povolenie, povolenie k pobytu a pod.)

2.

Obec Štefanov nad Oravou odpustí poplatok občanovi za obdobie, za ktoré preukáže:

a)

že sa viac ako 90 dní zdržiava alebo zdržiaval mimo územia obce.( potvrdenie dokladujúce danú
skutočnosť, čestné vyhlásenie atď.)

b)

že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

c)

poplatník si uplatní odpustenie poplatku písomnou žiadosťou najneskôr do 15. januára
nasledujúceho kalendárneho roka.

3.

Obec Štefanov nad Oravou poskytuje občanom používajúcim inkontinenčné pomôcky III. stupňa
po predložení potvrdenia od obvodného lekára na trvalé označenie zbernej nádoby nálepkou po
zaplatení poplatku v zmysle sadzobníka na počet obyvateľov v domácnosti.
4. Platenie poplatku

1.

Miestny poplatok za zmesové komunálne odpady a drobné stavebné odpady je splatný do 31. mája
bežného kalendárneho roka, za ktorý sa poplatok platí. Občan môže požiadať o splátku na 2 krát.

2.

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo bezhotovostne na účet obce
Štefanov nad Oravou.

3.

Po uhradení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a po vyčerpaní
žetónov na odvoz komunálneho odpadu je možné si dokúpiť ďalšie žetóny na odvoz komunálneho
odpadu na Obecnom úrade v Štefanove nad Oravou. Cena 1 žetónu sa určuje na sumu 3 EURÁ.

Vysielanie v obecnom rozhlase:
jeden oznam pre obyvateľa obce Štefanov nad Oravou
jeden oznam pre právnické osoby a fyzické osoby iných obcí

3,00.- €
5,00.- €

Poplatok za predajné miesto:
za každú začatú hodinu
pri celodennej akcii

2,00.- €
5,00.- €

Vyhotovenie kópií:
formát A4
formát A4 obojstranne
formát A3
formát A3 obojstranne

0,06.-€
0,15.-€
0,15.-€
0,25.-€

Prenájom zasadačky obecného úradu, za každú aj začatú hodinu:
Obyvateľom obce Štefanov nad Oravou
Obyvateľom iných obcí

5,00.-€
10,00.-€

Prenájom sály na predvádzacie a iné podnikateľské aktivity, kultúrne a spoločenské
podujatia (kar, rodinná oslava) za každý začatý 1 deň
- Obyvateľom obce Štefanov nad Oravou
20,00.-€
- Obyvateľom iných obcí
50,00.-€
OcÚ pri prenájme sály vyberá zálohu na prípadnú úhradu škôd 50.-€.
Prenájom kuchynky na varenie - za každý začatý 1 deň
občan obce Štefanov nad Oravou
občan inej obce

10,00.-€
20,00.-€

Poplatok za elektrickú energiu a vodu pri stavebných úpravách na cintoríne - 7,00.-€
Prenájom stolov a stoličiek:
- veľký stôl

0,50 €

- čalúnená stolička

0,09 €

Prenájom iných vecí, ktoré sú vo vlastníctve obce, je možné len príležitostne a krátkodobo, pričom
výšku nájmu určí primerane starosta obce. Nájomca zodpovedá za vrátenie takto zapožičanej veci
v pôvodnom stave, pričom v plnej výške zodpovedá za vzniknutú škodu.
Elektrická energia, voda a plyn ( okrem elektrickej energie z Domu smútku a vody na cintoríne),
sa účtuje podľa cenníkov dodávateľa a podľa skutočnej odobratého množstva po odpočítaní z meracích
zariadení.
Splnomocnenie
Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch po zohľadnení účelu zapožičania a osoby
vypožičiavateľa, tento poplatok primerane znížiť, úplne odpustiť alebo dohodnúť s nájomcom
vykonanie inej prospešnej služby pre obec, alebo prenájom nevykonať.

