OB E C

L e d n i c k é

R o v n e

Námestie slobody č. 32, 020 61 Lednické Rovne

Obecné zastupiteľstvo v Lednických Rovniach na základe § 4 a § 6 zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zák.č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov
vydáva pre územie obce Lednické Rovne toto:

Všeobecne záväzné nariadenie
č.2/2009
o miestnych poplatkoch
pracovné úkony, vykonané na Obecnom úrade Lednické Rovne pri výkone
územnej samosprávy.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je sadzobník poplatkov.

Schválené uznesením OZ v Lednických Rovniach:
Dňa

:

20.04.2009

Uznesenie č.:

21/2009 - D/2

Vyvesené

:

21.04.2009

Zvesené

:

07.05.2009
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I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. I.
1. Toto nariadenie upravuje a bližšie špecifikuje miestne poplatky /ďalej len poplatky/ za
úkony , vykonané pri výkone územnej samosprávy pracovníkmi Obecného úradu Lednické
Rovne .
2. Obec Lednické Rovne je oprávnená vymáhať a vyberať poplatky za úkony vykonané pri
výkone samosprávy v súlade s § 4, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov.
Čl. II.
Poplatník a poplatková povinnosť
1. Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon,
alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. Ak je poplatníkov v jednej veci, respektíve
žiadosti niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
2. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu
orgánom samosprávy, pokiaľ toto nariadenie alebo zákon č. 145/1995 Z.z. alebo platné VZN
neustanovujú niečo iné.
3. Poplatok sa platí bez vyrubenia a je splatný pri podaní žiadosti, pokiaľ platná právna
úprava neustanovuje inak. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ.
4. Ak poplatok, ktorý je splatný, nebol zaplatený a to ani v dodatočnej stanovenej lehote,
podanie sa neprerokuje a úkon sa nevykoná. V prípade, že už podanie alebo žiadosť bola
vybavená, vydané povolenie a pod. môže byť orgánom samosprávy zrušené.Ak obecný úrad
úkon vykoná a ide o všeobecný záujem , alebo obecný úrad uznal vykonanie úkonu za
vhodné, aj napriek nezaplateniu poplatku, tento poplatok vyrúbi platovým výmerom
a v prípade nezaplatenia poplatok vymáha podľa príslušných právnych predpisov.
5. Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch sadzbu poplatku znížiť, prípadne odpustiť.
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Oslobodenie od poplatkov
Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby, uvedené v § 4 zákona č. 145/1995
Z.z. v platnom znení.
Čl. IV.
Sadzobník poplatkov a úhrad
Sadzobník poplatkov

je uvedený v prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia a je

záväzný pre všetkých pracovníkov obce.

Čl. V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje postup podľa zákona č. 511/1992 Zb.
v platnom znení.
2. Výnos poplatkov je príjmom rozpočtu obce.
Záverečné ustanovenia
1./ Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v
znení neskorších predpisov.
2./ Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lednické Rovne sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Lednických Rovniach dňa 20.04.2009.
3./ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 4/98 o správnych
poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony zo dňa 03.03.1999
4./ Zmeny a

doplnky tohto

všeobecne záväzného

nariadenia schvaľuje Obecné

zastupiteľstvo v Lednických Rovniach .
5./ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 7.5. 2009.
V Lednických Rovniach dňa 20.04.2009
Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

