Smernica o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám ľudí vlastniacim nehnuteľnosti na území obce Kvakovce

Obecný úrad v Kvakovciach
Smernica
o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám ľudí
vlastniacim nehnuteľnosti na území obce Kvakovce
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Táto smernica upravuje postup pri poskytovaní jednorazových finančných príspevkov
osobitným skupinám občanov vlastniacich nehnuteľnosť na území obce Kvakovce,
v ktorej vytvorili podmienky na život občanov, ktorým sa rozumie prihlásená jedna
osoba, respektíve prihlásených viac osôb na trvalý pobyt v obci Kvakovce v súlade s
výškou schválených finančných prostriedkov v rozpočte obce Kvakovce na príslušný
rozpočtový rok.
2. Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach na svojom zasadnutí dňa 6.12.2018 uznesením č.
5/2018 splnomocnilo starostu obce Kvakovce na poskytovanie finančných príspevkov
podľa tejto smernice.
Článok II.
Všeobecné ustanovenia
1. Predmetom úpravy podľa tejto smernice je poskytovanie jednorazového príspevku za
vytvorenie podmienok pre život v obci.
2. Finančný príspevok podľa ods. 1 sa poskytujú výlučne za splnenia podmienok
ustanovených touto smernicou.
3. Na poskytnutie finančného príspevku nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov SR.
Článok III.
Jednorazový príspevok za vytvorenie podmienok pre život v obci
1. Jednorazový príspevok za vytvorenie podmienok pre život v obci sa pre každý kalendárny
rok poskytuje za účelom hmotnej podpory a pomoci občanom vlastniacich nehnuteľnosť,
ktorí vo svojej nehnuteľnosti reálne vytvorili podmienky pre trvalý život občanov v obci
Kvakovce pri zohľadní reálnej dostupnosti verejnoprospešných služieb v lokalite, kde sa
nehnuteľnosť nachádza a kde boli vytvorené podmienky pre život v obci.
2. Jednorazový príspevok za vytvorenie podmienok pre život v obci patrí za splnenia jednej z
nasledovných podmienok:
a) Príjemca musí byť vlastníkom rodinného domu nachádzajúceho sa v katastrálnom
území obce Kvakovce, v ktorom je prihlásená aspoň jedna osoba na trvalý pobyt
v obci Kvakovce najneskôr k 31.12. predošlého kalendárneho roka a príjemca musí
mať riadne uhradenú splatnú daň z nehnuteľností obci Kvakovce prevodom na účet
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obce Kvakovce, respektíve do pokladne obce bez omeškania v príslušnom
kalendárnom roku, v ktorom vzniká nárok na príspevok, alebo
b) Príjemca musí byť vlastníkom rekreačnej chaty nachádzajúcej sa v katastrálnom
území obce Kvakovce, v ktorej je prihlásená aspoň jedna osoba na trvalý pobyt
v obci Kvakovce k 31.12. predošlého kalendárneho roka a príjemca musí mať riadne
uhradenú splatnú daň z nehnuteľností obci Kvakovce prevodom na účet obce
Kvakovce bez omeškania v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom vzniká nárok na
príspevok.
3. Postup pri poskytnutí príspevku:
a) Obecný úrad v príslušnom kalendárnom roku vyhotoví daňový výmer pre daň
z nehnuteľností v obci Kvakovce a zašle ho všetkým vlastníkom nehnuteľností.
b) Po nadobudnutí právoplatnosti jednotlivých daňových výmerov pracovníčka
evidencie obyvateľstva obecného úradu v Kvakovciach vyhotoví zoznam obyvateľov
obce Kvakovce k 31.12. predošlého kalendárneho roka a identifikuje vlastníkov tých
nehnuteľností (rodinných domov a rekreačných chát), v ktorých sú prihlásení občania
na trvalý pobyt v obci Kvakovce.
c) Pracovníčka správy daní v obci Kvakovce zistí, či si vlastníci nehnuteľností t.j.
rodinných domov a rekreačných chát riadne a včas splnili ich daňovú povinnosť voči
obci Kvakovce a uhradili daň bezhotovostne prevodom zo svojho účtu na účet obce
Kvakovce, respektíve v prípade rodinných domov aj do pokladne obce.
4. Výška príspevku:
a) Pre vlastníka rodinného domu, v ktorom je prihlásená aspoň jedna osoba na trvalý
pobyt v obci Kvakovce najneskôr k 31.12. predošlého kalendárneho roka je vo výške
dane z nehnuteľností za rodinný dom, garáž a ostatnú stavbu, ktorú vlastník tohto
domu zaplatil obci Kvakovce riadne a včas v príslušnom kalendárnom roku prevodom
na účet obce Kvakovce, respektíve do pokladne obce Kvakovce.
b) Pre majiteľa rekreačnej chaty, v ktorej je prihlásená jedna osoba na trvalý pobyt
v obci Kvakovce najneskôr k 31.12 predošlého kalendárneho roka je vo výške dane
z nehnuteľnosti za rekreačnú chatu, ktorú vlastník tejto chaty zaplatil obci Kvakovce
riadne a včas v príslušnom kalendárnom roku prevodom na účet obce Kvakovce,
pričom maximálna výška príspevku za občana s trvalým pobytom v rekreačnej chate
je vo výške 70,- EUR.
c) Pre vlastníka rekreačnej chaty, v ktorej je prihlásených viac osôb na trvalý pobyt
v obci Kvakovce najneskôr k 31.12. predošlého kalendárneho roka je kombináciou vo
výške podľa Článku III. ods. 4 písm. b) ku ktorému sa pripočíta jednorazový príspevok
vo výške 40,- EUR za každého ďalšieho občana s trvalým počnúc druhým občanom
s trvalým pobytom v obci Kvakovce končiac štvrtým občanom s trvalým pobytom
v obci Kvakovce. Aby sa zamedzilo zneužívaniu, jednorazový príspevok vo výške 40,EUR podľa tohto bodu sa neposkytuje za obyvateľov, ktorí si zmenili trvalý pobyt
v rámci obce Kvakovce z rodinného domu do rekreačnej chaty.
5. Vyplácanie príspevku
Príspevok sa zo strany obce Kvakovce vypláca automaticky všetkým vlastníkom
nehnuteľnosti, ktorí splnili podmienky uvedené v Článku 3. tejto Smernice, spravidla do
30 dní, bezhotovostným prevodom na účet vlastníka nehnuteľností, z ktorého zaplatil
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obci Kvakovce daň z nehnuteľnosti, respektíve hotovostne z pokladne obce v prípade
vlastníkov rodinných domov. Ak je viac vlastníkov nehnuteľnosti, príspevok sa rozdelí
podľa výšky podielu na nehnuteľnosti a vypláca sa pomerne každému z týchto vlastníkov.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Poskytovanie príspevkov podľa tejto smernice sa vzťahuje výlučne na príjemcov, ktorí
splnili podmienky na poskytnutie príspevku počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto
smernice.
2. Na poskytovanie finančných príspevkov podľa tejto smernice sa nevzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní.
Článok V.
Účinnosť
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2019.

Mgr. Radovan KAPRAĽ
starosta obce
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