SADZOBNÍK SPRÁVNYCH A MANIPULAČNÝCH POPLATKOV
ZA ÚKONY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU LIPTOVSKÁ
ŠTIAVNICA

platný od 1.10.2013

1.
SPRÁVNE POPLATKY
upravuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a
doplnkov.

2.
MANIPULAČNÉ POPLATKY
1.

2.

Manipulačný poplatok k rozhodnutiu o pridelení súpisného čísla
a) fyzické osoby

10,00 €

b) právnické osoby

15,00 €

Povolenie vstupu na cintorín za účelom kamenárskych prác
jednohrob

2,00 €

dvojhrob

4,00 €

trojhrob

6,00 €

3.

Vydanie súhlasu s umiestnením prevádzkárne

10,00 €

4.

Nájom Domu smútku

10,00 €

5.

Nájom Kultúrneho domu občanom obce ( rodinná oslava, kar, zábava)bez kúrenia

33,00 €

6.

Nájom Kultúrneho domu cudzím občanom ( rodinná oslava, kar, zábava)bez
kúrenia

150,00 €

7.

Nájom Kultúrneho domu – zasadačka - ( rodinná oslava, kar, zábava, predaj)

15,00€+
réžia

8.

Nájom Kultúrneho domu – predaj, bez kúrenia

33,00€

9.

Pranie obrusov- cena za 1 obrus

0,80 €

10. Vysielanie v miestnom rozhlase

a) oznam komerčného charakteru (o predaji tovaru, o reklamnej akcii)

2,00 €

b) jubileá občanov

3,30 €

c) bežný oznam (správa) na žiadosť občanov

2,00 €

11. Predaj známky na psa (náklady)
a) prvá známka pri ohlásení

1,16 €

b) ďalšia známka v prípade straty

3,00 €

12. Rozmnožovanie tlačív
a) jedna strana A4

0,10 €

b) jedna strana A3

0,15 €
2,00 €

13. Poplatok za vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste

Poplatok správny alebo manipulačný podľa odd. I. a II. uvedený a stanovený podľa tohto
sadzobníka platí fyzická alebo právnická osoba, na žiadosť (z podnetu) ktorej bol úkon
(služba) vykonaný, vopred v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Liptovskej
Štiavnici inak úkon nebude v prospech nej vykonaný.
O vykonaní platby pokladňa OcÚ vystaví tri rovnopisy pokladničného príjmového dokladu
(potvrdenie o platbe) s uvedením druhu poplatku
"správny" alebo "manipulačný" s tým, že jeden rovnopis ostáva pre platiteľa, druhý
rovnopis sa pripojí k spoplatnenému písomného úkonu
do spisu, alebo do osobitnej písanky zriadenej len pre účely tejto evidencie (v prípade, ak sa
na takýto úkon nevyžaduje a nevedie samostatný spis), tretí rovnopis ostáva pre príjemcu
hotovostnej platby (v pokladni).
Táto úprava mechanizmu platieb za uvedené úkony platí vtedy a pre tie úkony,
ak iný právny predpis alebo všeobecne záväzný interný pokyn o účtovných dokladoch
neustanovuje iné.
Dátum účinnosti: 1.10.2013
Dátum schválenia: 26.9.2013
Uznesenie OZ obce Liptovská Štiavnica č. 49/2013
Dušan Lauko, v.r.
starosta obce

