SMERNICA č. 1/2012
obce Jakubovany, okres Liptovský Mikuláš
o poplatkoch za prenájom obecného majetku, za služby a vstup do chatových
oblastí pre fyzické a právnické osoby v obci Jakubovany
Položka č. 1
Zverejnenie oznamu, plagátu a pod. v propagačnej skrinke
do 1 mesiaca
Položka č. 2
Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase. Od polatku sú oslobodení:
a) občania s trvalým pobytom
b) fyzické a právnické osoby pôsobiace v obci
Položka č. 3
Za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spolatňované
podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
a) fyzické osoby
b) právnické osoby
Pri písomnom styku + poštovné
OSLOBODENÉ:
a) pre účely sociálne a zdravotnícva
b) štátne orgány, súdy, prokuratúra, polícia
c) samosprávne orgány
d) neziskové a charitatívne organizácie

2,00 €

2,00 €

0,70 €
3,30 €

Položka č. 4
Za ocenenie nehnuteľnosti pre účely dedičských konaní

7,00 €

Položka č.5
Za nahliadnutie do archívnych materiálov a mapových podkladov obce
a) do 20 parciel alebo 20 strán archívnych materiálov
b) nad každých 20 parciel alebo 20 strán archívnych materiálov

1,00 €
1,00 €

Položka č.6
Paušálna sadzba za prenajaté nebytové priestory za účelom jednorázového
použitia
a) zasadačka obec.úradu do 3 hodín
b) malá sála v kult.dome do 3 hodín
c)velká sála v kult.dome do 3 hodín
a) zasadačka obec.úradu od 3 za každú začatú hodinu sa pripočíta
b) malá sála v kult.dome od 3 za každú začatú hodinu sa pripočíta
c)velká sála v kult.dome od 3 za každú začatú hodinu sa pripočíta
d) sála KD na predajnú akciu do 24 hod.
OSLOBODENÍ:
spoločenské organizácie v obci, materská škola na schôdze, výstavy, športové
a kultúrne podujatia okrem diskoték a tanečných zábav
v zimnom období sa pripočítavajú náklady na spotrebované energie

5,00 €
10,00 €
20,00 €
2,00 €
3,00 €
5,00 €
50,00 €

Položka č. 7
Zhotovenie čierne kópie A4
Zhotovenie farebnej kópie A4

0,10 €/ strana
1,00 €/strana

Položka č. 8
Zapožičanie: výsuvného rebríka

2,00 €/deň

Položka č. 9
a) jednorázový vstup motorovým vozidlom
do Studenej doliny, na Perašínky a na Brište

1,00 €/deň

b) celoročný vstup motorovým vozidlom
do Studenej doliny, na Perašínky a na Brište

20,00 €/rok

c) motorové vozidlá na ťažbu a odvoz dreva

40,00 €/1 fúra

OSLOBODENÍ:
Občania s trvalým pobytom Jakubovany, majitelia rekreačných chát a dreveničiek v obci
Jakubovany, ubytovaní hostia v obci Jakubovany, motorové vozidlá Agrie L.Ondrej, a.s.
Schválené obecným zastupiteľstvom obce Jakubovany daň 19.03.2012.

