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URADNE OBJAVE OBČINE DOBROVNIK
DOBRONAK KÖZSÉG KÖZLÖNYE
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87,
e-mail: obcina@dobrovnik.si, zakladniški račun: SI56 01100-0100015666
ID: SI72637706, Matična številka: 1332198
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 124. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni
list RS št. 35/07, 2/09, 66/10 in Uradne objave Občine Dobrovnik 2/2016) je Občinski svet občine Dobrovnik na 26. redni seji dne
14.12.2017 sprejel

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2018
1. SPLOŠNA DOLOČBA

Uradne objave 8/2017

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobrovnik za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
( sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
1

Proračun 2018

2

I.

3

SKUPAJ PRIHODKI

(70+71+72+73+74+78)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.531.512,96
1.239.902,84

70

DAVČNI PRIHODKI

(700+703+704)

1.013.845,00

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

79.750,00

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

64.500,00

706

DRUGI DAVKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

2.500,00

712

DENARNE KAZNI

1.500,00

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

870.095,00

-500,00
(710+711+712+713+714)

226.057,84
43.450,00

250,00
178.357,84
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72

KAPITALSKI PRIHODKI

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

78.500,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

36.500,00

73

PREJETE DONACIJE

30.200,00

730

PREJETE DONACIJE IN DARILA

30.200,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

742.415,83

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

352.376,62

78

PREJETA SREDSTVA IZ EU

51.617,67

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ

51.617,67

II.

(720+722)

(740+741)

SKUPAJ ODHODKI

115.000,00

1.094.792,45

(40+41+42+43)

2.953.759,71

(400+401+402+403+409)

835.157,67

8/2017 község közlönye

40

TEKOČI ODHODKI

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

401

PRISP. DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

11.780,00

409

REZERVE

16.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

187.760,00

412

TRANSF. NEPROFIT. ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM

148.772,00

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

216.647,65

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.526.797,39

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.526.797,39

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM
OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

III.

237.876,08
41.070,00
528.431,59

(410+411+412+413)

569.179,65
16.000,00

(431+432)

22.625,00
2.500,00
20.125,00

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)

-422.246,75

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

(750+751)

0,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

2
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

(440+441)

0,00

440

DANA POSOJILA

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

0,00

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00

VI.

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

500
55

ZADOLŽEVANJE

(550+551)

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII.

550

50.000,00
50.000,00

ODPLAČILA DOLGA

(550+551)

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

92.245,14
92.245,14

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII-VIII. )

-464.491,89
-42.245,14

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX)

422.246,75

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
9009 Splošni sklad za drugo

464.491,89

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se
objavita na oglasni deski Občine Dobrovnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPEK IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
( namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
prihodki požarne takse; prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti; transferi iz državnega proračuna in Evropske unije, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
turistična taksa ter komunalni prispevek.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje
obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oz. razpoložljivih sredstev.
5. člen
( prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na predlog
neposrednega uporabnika župan s soglasjem finančne službe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
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6. člen
( neposredni in posredni proračunski uporabniki)
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom, ki so v posebnem delu proračuna opredeljeni kot proračunski uporabniki ali upravičenci.
Odhodki in drugi izdatki proračuna po proračunskih uporabnikih so izkazani v posebnem delu proračuna.
Proračunski uporabniki so dolžni predložiti potrebne podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, računovodstvo ali nadzorni odbor.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke
in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za
tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu
razvojnih programov.
8. člen
(izvrševanje proračuna)
Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog finančne službe največ za 45 dni zadrži izvrševanje
posameznih izdatkov proračuna.
Med izvrševanjem proračuna se lahko na predlog proračunskega uporabnika ter s soglasjem finančne službe, odpre nov podkonto
za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oz. se je kasneje izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu
namenu porabe. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali nove proračunske postavke v okviru sredstev
posameznega proračunskega uporabnika.
9. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo
z namenskimi prejemki.
Predstojnik neposrednega uporabnika odloča o spremembi vrednosti veljavnih projektov v Načrtu razvojnih programov do 20 %
izhodiščne vrednosti. Občinski svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti veljavnih projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. Spremembe vrednosti veljavnih projektov morajo biti usklajene
s proračunom.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni
uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj
podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
10. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 3.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 3.000,00 EUR se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v
proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
11. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine,
in sicer največ do skupne višine 2.000,00 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2019)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrovnik v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep
o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik, uporablja pa se od 01.01.2018.

Številka: 030-0001/2014-116/2017
Datum: 14.12.2017

ŽUPAN - POLGÁRMESTER
Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.
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12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko likvidnostno zadolži. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan, pred zadolžitvijo pa o tem seznani občinski svet.
Za potrebe dokončanja investicij se občina lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži do višine 50.000,00 EUR na podlagi 23. člena
Zakona o financiranju občin.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Zavod za okolje in turizem Dobrovnik se lahko v letu 2018 zadolži do skupne višine 54.000,00 EUR, če ima zagotovljena sredstva
za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Soglasje za zadolžitev izda občinski svet. Izdano soglasje se ne šteje v največji obseg možnega zadolževanja občine, kot je določen
v 10. b členu ZFO-1.
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A helyi önkormányzati törvény (UL RS, 94/07. sz. – hivatalos tisztázott szöveg, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12. sz. – ZUJF, 14/15. sz.
– ZUUJFO és 76/16. sz. – alkot. hat.. US) 29. cikke és a Közfinanszírozási törvény (UL RS, 11/11. sz. – hivatalos tisztázott szöveg,
14/13. sz. – korek., 101/13, 55/15. sz. – ZFisP és 96/15. sz. – ZIPRS1617) rendelkezése, valamint Dobronak Község Alapszabályának (UL RS 35/2007, 2/2009 és 66/2010. sz. És Dobronak Község Hivatalos közleménye 2/2016. sz.) 124. cikke alapján Dobronak
Község Községi Tanácsának 2017.12.14.-ai, 26. rendes ülésén elfogadásra került a

RENDELET
DOBRONAK KÖZSÉG 2018-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

1. cikkely
(a rendelet tartalma)
Jelen Rendelet meghatározza Dobronak Község 2018-as évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés), a költségvetés végrehajtását, valamint az eladósodás mértékét, továbbá a községi és a községi szintű közszféra kezességvállalását.
2. A KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS RÉSZÉNEK MÉRTÉKE ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZÉNEK SZERKEZETE

2. cikkely
(a költségvetés szerkezete és a költségvetés általános részének mértéke)
A költségvetés általános része, a bevételeknek és a kiadásoknak a számlacsoportok szerinti kimutatását tartalmazza.
A költségvetés általános részében, számla-alcsoportok szintjén, az alábbi összegek kerülnek meghatározásra:
A. MÉRLEGEGYENLEG

		

euróban

8/2017 község közlönye

2018-as
költségvetés

Csoport/Számla-alcsoport/Számla/Alszámla
1

2

I.

3

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(70+71+72+73+74+78)

BEVÉTELEK (70+71)

2.531.512,96
1.239.902,84

70

ADÓBEVÉTELEK

(700+703+704)

1.013.845,00

700

JÖVEDELEM- ÉS NYERESÉGADÓ

703

VAGYONADÓ

79.750,00

704

ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI HAZAI ADÓ

64.500,00

706

EGYÉB ADÓK

71

NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK

710

NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS JÖVEDELMEK

711

ILLETÉKEK

2.500,00

712

PÉNZÜGYI BÍRSÁGOK

1.500,00

713

ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSI
BEVÉTELEI

250,00

714

EGYÉB NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK

178.357,84

72

TŐKEBEVÉTELEK

720

ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK

78.500,00

722

FÖLDTERÜLETEK ÉS IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK
ÉRTÉKESÍTÉSÉBEN SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

36.500,00

73

KAPOTT DONÁCIÓK

30.200,00

730

KAPOTT DONÁCIÓK ÉS AJÁNDÉKOK

30.200,00

870.095,00

-500,00
(710+711+712+713+714)

43.450,00

(720+722)

6
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74

TRANSZFEREK BEVÉTELEI

740

EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEKTŐL
KAPOTT TRANSZFEREK

742.415,83

741

ÁLLAMI ÉS EURÓPAI UNIÓS KÖLTSÉGVETÉSBŐL
KAPOTT ESZKÖZÖK

352.376,62

78

EURÓPAI UNIÓS ESZKÖZÖK

51.617,67

787

EGYÉB EURÓPAI INTÉZMÉNYEKTŐL
KAPOTT ESZKÖZÖK

51.617,67

KIADÁSOK ÖSSZESEN

(40+41+42+43)

2.953.759,71

(400+401+402+403+409)

835.157,67

40

KIADÁSOK

400

BÉRKÖLTSÉGEK

401

MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
JÁRULÉKOK

402

ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEK

403

FIZETETT HAZAI KAMATOK

11.780,00

409

CÉLTARTALÉKOK

16.000,00

41

FOLYAMATOS TRANSZFEREK

410

SZUBVENCIÓK

411

TRANSZFEREK EGYÉNEKNEK ÉS HÁZTARTÁSOKNAK

187.760,00

412

TRANSZFEREK NON-PROFIT SZERVEZETEKNEK
ÉS INTÉZMÉNYEKNEK

148.772,00

413

EGYÉB HAZAI TRANSZFEREK

216.647,65

42

BERUHÁZÁSOK

1.526.797,39

420

ESZKÖZÖK ÉPÍTÉSE ÉS VÁSÁRLÁSA

1.526.797,39

43

BERUHÁZÁSI TRANSZFEREK

431

INVESZTICIÓS TRANSZFEREK (ÁTUTALÁSOK)
JOGI ÉS MAGÁNSZEMÉLYEKNEK, AKIK NEM
KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK

432

TRANSZFEREK KÖLTSÉGVETÉSI FOGYASZTÓK BERUHÁZÁSAIRA

III.

237.876,08
41.070,00
528.431,59

(410+411+412+413)

569.179,65
16.000,00

(431+432)

22.625,00
2.500,00

20.125,00

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (I. - II.)

-422.246,75

B. PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK SZÁMLÁJA
75

IV.

ADOTT HITELEK BEVÉTELEI ÉS
TŐKERÉSZESEDÉS ÉRTÉKESÍTÉSE

(750+751)

0,00

750

ADOTT HITELEK BEVÉTELEI

0,00

751

TŐKERÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSE

0,00

44

V.

ADOTT HITELEK ÉS TŐKERÉSZESEDÉS
ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

(440+441)

0,00

440

ADOTT HITELEK

0,00

441

TŐKERÉSZESEDÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK
ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

0,00

KAPOTT MÍNUSZ ADOTT HITELEK ÉS TŐKERÉSZESEDÉS ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE (IV. - V.)

0,00

VI.
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C. PÉNZÜGYI MŰVELETEK
50

VII.

500
55

ELADÓSODÁS

(550+551)

BELFÖLDI ELADÓSODÁS
VIII.

550

50.000,00
50.000,00

ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS

(550+551)

BELFÖLDI ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE

92.245,14
92.245,14

IX.

ESZKÖZÖK NÖVEKEDÉSE (CSÖKKENÉSE)
A SZÁMLÁKON (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETTÓ ELADÓSODÁS (VII-VIII. )

-464.491,89
-42.245,14

XI. NETTÓ FINANSZÍROZÁS
(VI.+X.-IX)

422.246,75

XIII. SZÁMLAEGYENLEGEK
9009 Általános alap más célokra

464.491,89

A költségvetés külön részét képezik a közvetlen költségvetési fogyasztók költségvetési bontású pénzügyi tervei, amelyek az alábbi programszakaszokból tevődnek össze: költségvetési fogyasztási terület, a községi költségvetések kiadásainak besorolása alapján
előírt fő- és alprogramok. A költségvetési alprogram költségvetési tételekre, ezek pedig a számlarenddel előírt számlacsoportokra,
illetve alcsoportokra osztódik.
A költségvetésnek a számlaalcsoportok és a fejlesztési programok szintjén elkészített külön része a jelen rendelet mellékletét képezik, és Dobronak Község hirdetőtábláján kerülnek közzétételre. A fejlesztési programtervek projektekből állnak.
3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSA
8/2017 község közlönye

3. cikkely
(a költségvetés végrehajtása)
A költségvetés végrehajtása a költségvetési tétel – alszámla alapján történik.
4. cikkely
(a költségvetés célbevételei és kiadásai)
A Közfinanszírozási Törvény 43. cikke első bekezdésének első mondatában meghatározott költségvetési célbevételek mellett a költségvetés bevételeit képezik:
a tűzvédelmi illeték bevételei; a helyi önkormányzatok szűkebb területeinek bevételei; az állami költségvetésből és az Európai Unióból érkező átutalások, a hulladéklerakás miatti környezetszennyezésért járó környezetterhelési juttatás, a szennyvízelvezetés miatti
környezetszennyezésért járó környezetterhelési juttatás, az idegenforgalmi illeték és a kommunális hozzájárulás.
5. cikkely
(a felhasználási jogok átcsoportosítása)
A felhasználási jogok átcsoportosítási alapját a legutóbb elfogadott költségvetés, a költségvetés módosítása, illetve a pótköltségvetés
képezheti.
A költségvetés külön részével (a közvetlen fogyasztó pénzügyi terve) kapcsolatos felhasználási jogok átcsoportosításáról a közvetlen
fogyasztó közvetlen képviselőjének javaslata alapján a polgármester, illetve a község szűkebb területei esetében, amennyiben az
alapszabály így rendelkezik, a tanács, illetve a tanács elnöke dönt.
A polgármester júliusban a költségvetési végrehajtási beszámolóval és az év végi zárszámadással számol be a 2018-as évi, hatályos
költségvetésről és ennek végrehajtásáról.
6. cikkely
(közvetlen és a közvetett fogyasztók)
Év közben, a költségvetési források folyósítása, a költségvetés külön részében, a közvetlen és a közvetett fogyasztókként megjelölt
fogyasztóknak, illetve jogosultaknak biztosított.
A költségvetési fogyasztók kiadásai és egyéb ráfordításai, a költségvetés külön részében kerülnek kimutatásra.
A költségvetési fogyasztók kötelesek bemutatni a polgármester, a számviteli szolgálat, illetve a felügyelő bizottság által követelt, az
ügyvitel elemzéséhez szükséges adatokat.
7. cikkely
(az elkövetkező évek költségvetései terhére megengedett legmagasabb kötelezettségvállalás)
Amennyiben az elfogadott költségvetési tételek erre felhasználási jogot biztosítanak, a közvetlen fogyasztó, a tárgyi évben közbeszerzési pályázatot írhat ki a fejlesztési programok tervében szereplő projekt teljes értékére.
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9. cikkely
(a fejlesztési programok tervének nyomon követése és módosítása)
A közvetlen fogyasztó nyilvántartást vezet a fejlesztési programok hatályos tervébe foglalt projektekről.
A projekteknek a fejlesztési programok tervébe történő beillesztése és a projektek egyéb módosításai, a fejlesztési programok hatályos tervének módosításának minősülnek.
A közvetlen fogyasztó a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül köteles a hatályos költségvetéssel összhangba hozni a fejlesztési programok tervét. A hatályos költségvetés és a fejlesztési programok hatályos terve közötti eltérés csak azokra a részekre
vonatkozóan engedélyezett, amikor a projektfinanszírozás célbevételekkel történik.
A közvetlen felhasználó vezetője dönt a Fejlesztési programtervben érvényes projektek értékének a módosításáról, 20% -os alapértékig.
A Községi Tanács dönt az új projektek beillesztéséről az érvényes Fejlesztési programtervbe és az érvényes projektek értékének módosításáról, a projektek alapértékének 20% -a felett. Az érvényes projektek értékének módosításait egyeztetni kell a költségvetéssel.
Azokat a projekteket, amelyeknél a befizetéseknek a folyó évre történő átütemezése miatt a finanszírozás befejezése a következő
évben történik, a közvetlen fogyasztó a költségvetés hatályba lépését követő 30 nap alatt sorolja be a fejlesztési programok tervébe.
A közvetlen fogyasztó a fejlesztési programok hatályos tervéhez kapcsolódó, a következő évekre vonatkozó költségvetési forrásmódosításokat, a fejlesztési programoknak az egyes évekre elfogadott terv alprogramja keretén belül egyezteti.
10. cikkely
(költségvetési alapok)
A 2018-as évben, a költségvetési tartalék mértéke 3.000 EUR.
A pénzügyekben illetékes községi szerv javaslatára a Közfinanszírozási Törvény 49. cikkelye értelmében történő költségvetési céltartalékok felhasználásáról a polgármester dönt, és erről írásos beszámolókat készít a községi tanácsnak.
A költségvetési kiadások között, a tervezett költségvetési bevételek egy része nem kerül besorolásra, hanem a költségvetésben elkülönítetten kimutatott, általános költségvetési tartalékként kerül nyilvántartásba.
A 3.000 EUR összegű általános költségvetési tartalékforrást olyan előre nem tervezett célokra lehet felhasználni, amelyekre a költségvetés nem biztosított külön forrásokat, illetve olyan célokra, amikor év közben kiderül, hogy az elkülönített források azért nem
állnak rendelkezésre, mivel a költségvetésben azokat nem lehetett kellő mértékben megtervezni.
Az általános költségvetési tartalékforrások felhasználásáról a polgármester dönt, és erről félévente beszámol a községi tanácsnak.
4. AZ ÁLLAMI TÁRGYI ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON KEZELÉSÉNEK KEZELÉSI ÉS ELIDEGENÍTÉSI SAJÁTOSSÁGAI
11. cikkely
(tartozások leírása)
Amennyiben teljesülnek a Közfinanszírozási Törvény 77. cikke harmadik bekezdésében jelölt feltételek, a polgármesternek 2018-ban
jogában áll maximum 2.000 EUR összegig leírni az adósnak a község iránti tartozását.
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A közvetlen felhasználó által vállalt, az elkövetkező években kiegyenlítésre esedékes beruházási kiadások, illetve transzferek mértéke
nem haladhatja meg a közvetlen fogyasztó elfogadott pénzügyi tervébe foglalt felhasználási jog 70 százalékát.
A közvetlen fogyasztó által vállalt, az elkövetkező években kiegyenlítésre esedékes, áru- és szolgáltatási kiadásokkal, illetve folyamatos transzferekkel kapcsolatos kötelezettségvállalása nem haladhatja meg a közvetlen fogyasztó elfogadott pénzügyi tervébe foglalt
felhasználási jog 25 százalékát.
Jelen cikk első és második bekezdésének korlátozásai nem vonatkoznak a bérleti szerződésekkel vállalt kötelezettségekre, kivéve
azokat az eseteket, amikor a szerződés alapján, a tulajdonjog a bérbeadóról a bérlőre száll, illetve szállhat át, valamint az áram, a
telefon, a víz, a kommunális és egyéb, a közvetlen fogyasztó működéséhez szükséges szolgáltatások díjára, illetve az előcsatlakozási
és csatlakozás utáni támogatásokból, illetve egyéb adományokból származó forrásokból finanszírozott szerződésekből eredő kötelezettségekre.
A jelen cikk második és harmadik bekezdése alapján vállalt kötelezettségeket a közvetlen költségvetési fogyasztó pénzügyi terve és a
fejlesztési programok tervei tartalmazzák.
8. cikkely
(a költségvetés végrehajtása)
Amennyiben év közben a költségvetési bevételek nem a tervezett ütemben érkeznek, a polgármester, a pénzügyi szakszolgálat javaslatára, legtöbb 45 napig visszatarthatja az egyes költségvetési kifizetéseket.
A költségvetés végrehajtása során, a költségvetési fogyasztó javaslatára, és a pénzügyi szakszolgálat jóváhagyásával új alszámla
nyitható azoknak a kiadásoknak, amelyeket a költségvetés tervezése során még nem lehetett tervbe venni, illetve amelyekről később
bebizonyosodik, hogy az alszámla nem felel meg a gazdasági fogyasztási feltételeknek. Az új alszámla nyitására a meglévő költségvetési tétel, illetve az adott költségvetési fogyasztó új költségvetési keretén belüli tétel formájában kerül sor.
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Azokban az esetekben, amikor az adott közvetlen költségvetési fogyasztó iránti adósság összege nem haladja meg a két eurót, az
üzleti könyvekben ez törlésre kerül, és nem számít bele a jelen cikkely előző bekezdésébe foglalt kvótába.
5. A KÖZSÉG ÉS A KÖZSZFÉRA ELADÓSODÁSI ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSI MÉRTÉKE
12. cikkely
(a község eladósodási és kezességvállalási mértéke)
A 2018-as év költségvetését illetően, az egyenlegmérleg többletkiadásaira, illetve a pénzügyi követelések és befektetések többletkiadásaira, valamint a finanszírozási számla adósságainak törlesztésére a község likviditási adósságot vállalhat. A likviditási adósságvállalásról a polgármester dönt és erről előzetesen tájékoztatja a Községi Tanácsot.
A beruházások befejezése érdekében, a község a 2018-as évben maximum 50.000,00 EUR hosszú lejáratú adósságot vállalhat.
13. cikkely
(eladósodás mérete és a községi költségvetés közvetett felhasználóinak, a község által alapított közüzemeknek valamint a jogi személyeknek, amelyeknél a községnek közvetlen vagy közvetett hatása van az igazgatásra, kiadott kezességek)
A Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet 2018-ban összesen max. 54.000,00 euróval adosódhatik el, amennyiben községi
költségvetésen kívüli forrásból biztosítani tudja az adósság rendezését.
Az eladósodáshoz a Községi Tanács adja belegyezését. A jóváhagyás nem része a község eladósodásának legnagyobb lehetséges
keretének, mint az a ZFO-1 10. b. cikkében van meghatározva.
6. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8/2017 község közlönye

14. cikkely
(a 2019-es évi ideiglenes finanszírozás)
Amennyiben az ideiglenes finanszírozás szükségessé válik, Dobronak Község 2019-es évi ideiglenes finanszírozási időszakában a
jelen rendelet, valamint az ideiglenes finanszírozásról szóló határozat alkalmazandó.
15. cikkely
(a rendelet hatályba lépése)
Jelen rendelet a Dobronak Község Községi Közleményeiben történő közzététel másnapján lép hatályba, és 2018. 01. 01-jétől alkalmazandó.

Iktatószám: 030-0001/2014-116/2017
Dátum: 2017.12.14.
ŽUPAN - POLGÁRMESTER
Marjan Kardinar, okl. Agrármérnök
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Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št.
24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09,
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni
list, RS št. 35/07, 2/09, 66/10 in Uradne objave Občine Dobrovnik 2/2016) je Občinski svet Občine Dobrovnik na 26. redni seji dne
14.12.2017 sprejel

ODLOK
O nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik
SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Dobrovnik plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju:
nadomestilo), vrste zemljišč, zavezance za plačilo, merila za določitev višine nadomestila, merila za popolno ali delno oprostitev
plačila nadomestila in kazenske določbe.
OBMOČJE ZA PLAČILO NADOMESTILA

VRSTE ZEMLJIŠČ ZA KATERE SE ODMERJA NADOMESTILO
3. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
V primeru nelegalne gradnje plačevanje nadomestila za zazidano stavbno zemljišče ne vpliva na njegovo legalizacijo oziroma na
izdajo in izvršitev inšpekcijskega ukrepa.
Obveznost plačevanja nadomestila za zazidano stavbno zemljišče preneha, ko se stavba oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez
gradbenega dovoljenja, odstrani in vzpostavi prejšnje stanje in ko investitor oziroma lastnik zemljišča, na katerem je stala takšna
stavba oziroma del stavbe, to dejstvo sporoči občini, ter novo stanje evidentira na Geodetski upravi. Hkrati pa se uvede obveznost
plačevanja nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, če leži takšno zemljišče na območju, za katerega je občina določila, da se
na njem plačuje takšno nadomestilo in izpolnjuje vse pogoje navedene v 5. členu tega odloka.
Če pa se za stavbo oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, pridobi gradbeno dovoljenje oziroma se takšna
gradnja legalizira, se takšna gradnja ne šteje za novo gradnjo in se zato s plačevanjem nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega
zemljišča nadaljuje.
4. člen
Zazidana stavbna zemljišča so:
tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih je zgrajena oziroma se na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja gradi katera
koli vrsta stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture.
Če objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture nima določene gradbene parcele se do njene določitve šteje, da je pozidano
stavbno zemljišče fundus objekta pomnožen z 1,5 - kratnikom fundusa. Preostali del zemljišča se šteje za nezazidano stavbno zemljišče, če izpolnjuje vse pogoje iz 5. člena tega odloka.
Za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča se uporabljajo uradni podatki Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS), ki se nanašajo na stavbe oziroma dele stavb (Register nepremičnin – površina dela stavbe zmanjšana za odprte
prostore).
Dejanska raba stavbe ali dela stavbe se določi na osnovi uradnih podatkov GURS, ki se nanašajo na dejansko rabo stavbe ali dela
stavbe.
Kot pozidana stavbna zemljišča štejejo tudi zunanja zemljišča, ki so funkcionalno povezana s poslovnimi oziroma proizvodnimi
stavbami in so v naravi zunanje manipulativne površine, zunanja skladišča, zunanja parkirišča, delavnice na prostem in podobno –
druga stavbna zemljišča.
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2. člen
Nadomestilo se plačuje za nezazidana in zazidana stavbna zemljišča na celotnem območju Občine Dobrovnik, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• dostop do zemljišča po javni cesti,
• možnost priključitve na električno energijo,
• možnost priključitve na javni vodovod,
• možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje, ali če je dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
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Če v uradnih evidencah ni ustreznega podatka glede na zgornje alineje tega člena, je pomanjkljiv ali ni pravilen, občinska uprava
ali zavezanec sam o tem obvesti Območno enoto GURS, da pridobi te podatke. Do pridobitve podatkov s strani GURS, Občina
lahko uporablja podatke iz drugih uradnih evidenc, ki so ji na voljo (projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, podatki za izdajo
odločbe o plačilu komunalnega prispevka, ortofoto posnetkov). Občina lahko tudi pozove lastnika objekta, da sporoči pravilne podatke. Postopek uskladitve podatkov se izpelje skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
5. člen
Nezazidana stavbna zemljišča so:
tiste zemljiške parcele, ali deli parcel, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja določene vrste objekta ali objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, niso namenjeni za gradnjo objektov za potrebe
zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, športa in javne uprave. Zanje mora biti zagotovljena oskrba s pitno vodo
iz javnega omrežja, električno energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto. Za odvajanje odplak
se štejejo tudi območja na katerih je dovoljena gradnja greznic in malih čistilnih naprav.
Če zazidano stavbno zemljišče nima določene gradbene parcele se nezazidani del stavbnega zemljišča določi tako, da se od površine
parcele odšteje fundus objekta pomnožen s faktorjem 1,5 in sicer za objekte, ki niso objekti javne gospodarske infrastrukture in
izpolnjujejo vse zahteve prvega odstavka tega člena.
Ne glede na določbe tega člena, se kot nezazidano stavbno zemljišče štejejo tudi zemljiške parcele, za katere je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin, če:
• je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za gradnjo,
• je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija, vendar se z izkoriščanjem na njih še ni začelo;
• se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja izvede sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje oziroma da se na njih uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, takšna sanacija pa še ni izvedena.
Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi glede na površino parcele ali dela parcele, ki ustreza pogojem iz tega člena.
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6. člen
ZAVEZANCI ZA PLAČILO NUSZ
Nadomestilo mora plačevati neposredni uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe, oziroma lastnik.
Lastništvo se izkazuje z vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo ali na osnovi pravnega akta s katerim oseba ali pravna oseba
dokazuje, da je pridobila lastninske pravice (pogodba, zakon, odločba).
Pravico uporabe fizična ali pravna oseba dokazuje z najemno, zakupno, služnostno pogodbo ali drugim aktom, ki dokazuje, da ima
pravico uporabe stavbnega zemljišča.
MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NUSZ
Merila za določitev višine nadomestila so:
• lega stavbnega zemljišča
• dejanska raba zemljišča
• opremljenosti zemljišča s komunalno infrastrukturo.

7. člen

8. člen
Lega stavbnega zemljišča:
Celotno območje Občine Dobrovnik je razdeljeno na 3 območja:
V I območje spadajo stavbna zemljišča v naselju Dobrovnik, Strehovci in Žitkovci,
V II območje spadajo stavbna zemljišča na območju strnjene stanovanjske gradnje na območju goric (oznaka v OPN – »SS«),
V III območje spadajo stavbna zemljišča na območju goric namenjenem gradnji počitniških objektov (oznaka v OPN-»SP«).
Osnova za določitev območij je občinski prostorski načrt.
Grafični prikaz območij je v Prilogi št.1 tega odloka.
9. člen

Dejanska raba zemljišč

Nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča se plačuje za objekte in dele stavb z naslednjo dejansko rabo:
Število točk 1
območje

Število točk 2
območje

Število točk 3
območje

1110000 - 112201

40

30

20

Garaža - samostojna

1242001 -1242004

40

30

20

Vinske kleti, zidanice

1271302

20

15

10

Dejanska raba stavbe ali dela stavbe

Dejavnost po GURS

Stanovanjske stavbe

12
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Hoteli in gostinjstvo

1211101 – 121201

100

60

40

Poslovni prostori javne uprave –
družbene dejavnosti

1220101

40

30

30

Banka, pošta, zavarovalnica

1202001

100

60

40

Poslovni prostori

1220301

100

60

40

Trgovski namen

1230101 – 1230201

100

60

40

Bencinski servis

1230301 – 1230303

100

60

40

Prostori za storitvene dejavnosti - obrt

1230401, 1230404

100

60

40

Industrija

1251000 – 1251001, 1251003,
1251004, 1251006 - 1252008

100

60

40

Farme

1271201

60

50

40

Hlev – za poslovno dejavnost

1271202

60

50

40

Rastlinjaki

1271101

100

60

40

Bioplinarna

1251008

100

60

40

Druga stavbna zemljišča

Odprta skladišča, manipulativne površine, parkirišča

Glede na
dejansko rabo

Glede na
dejansko rabo

Glede na
dejansko rabo

10. člen
Nezazidana stavbna zemljišča
Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča določena glede na podrobno namensko rabo zemljišč iz občinskih planskih
aktov. Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se za posamezno nezazidano stavbno zemljišče upošteva največ 1500 m2.
Nezazidana stavbna zemljišča se točkujejo enotno ne glede na območje in sicer:
• za stanovanjski namen: 50 točk,
• za poslovni namen:
400 točk
Komunalna opremljenost stavbnih zemljišč:
Vrsta

Število točk

Javna cesta

35

Javni vodovod

15

Kanalizacija

15

Javna razsvetljava

10

11. člen

Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na vodovod, kanalizacijo, če obstaja tudi dejanska možnost priključitve in
koriščenja komunalne infrastrukture. O možnosti dejanske priključitve daje soglasje upravljavec posamezne infrastrukture.
Pri drugih poslovnih površinah iz 9 člena in nezazidanih stavbnih zemljiščih iz 10. člena se komunalna oprema ne točkuje.
12.člen
Določitev višine nadomestila
Mesečna višina nadomestila se izračuna tako, da se medsebojno pomnožijo:
• površina stavbnega zemljišča izražena v m2,
• s seštevkom točk glede na dejansko rabo zemljišča in skupnim številom točk glede na komunalno opremo – razen pri izračunu
nadomestila za druga stavbna zemljišča in nezazidana stavbna zemljišča,
• vrednostjo točke.
13. člen
Določevanje vrednost vrednosti točke
Vrednost točke v letu 2018 znaša za zazidana stavbna zemljišča 0,000253 EUR/m2 in za nezazidana stavbna zemljišča 0,0000557
EUR/m2.
Vrednost točke za odmerno leto se z ugotovitvenim sklepom župana letno revalorizira s količnikom, ugotovljenim na podlagi letnega
indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS, za obdobje pred letom za katero se nadomestilo odmerja, če je količnik večji od ena. Ugotovitveni sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik.
V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je določena v prejšnjem odstavku, novo vrednost točke določi Občinski svet
Občine Dobrovnik, na predlog župana.
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14. člen
Odmera nadomestila
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri za vsak odmerni predmet posebej.
Odločbo za plačilo nadomestila izda ministrstvo pristojno za finance, ki tudi poskrbi za izterjavo plačila.
Osnova za izdajo odločb so podatki, ki jih vsako leto posreduje občinska uprava.
Plačilo nadomestila zavezanci plačujejo v skladu s predpisi o davčnem postopku.
Postopek pritožbe na odločbo za plačilo nadomestila se izvede v skladu s predpisi o davčnem postopku.
15. člen
Oprostitve plačila nadomestila
Nadomestilo se ne plačuje za:
• Zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe RS in zemljišča, ki so trajno namenjena za potrebe reševanja in zaščite,
• Za objekte tujih držav, ki so v uporabi kot diplomatska ali konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
• Za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v
mednarodnem sporazumu drugače določeno,
• Za sakralne objekte v katerih verske skupnosti opravljajo verske obrede,
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Za oprostitev plačila lahko zaprosi zavezanec v naslednjih primerih:
• za dobo 5 let občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe, ki je zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja ali družinske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. Oprostitev začne teči z dnem
začetka uporabe stanovanjske hiše ali posameznega dela stanovanjskega objekta. Kar zavezanec dokazuje s potrdilom upravne
enote o prijavi stalnega bivališča na naslovu, ki je predmet oprostitve,
• zavezanec, ki prejema socialno podporo,
• Zavezanec katerega skupni mesečni prejemki na družinskega člana ne presegajo zajamčenega osebnega dohodka kot minimalnega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost,
• zavezanec, katerega objekt je trajno neuporaben zaradi požara, poplave ali druge naravne nesreče in to lahko dokaže z ustreznim
potrdilom. Oprostitev velja za obdobje, ko objekta ni mogoče uporabljati. To obdobje pa ne sme biti krajše od 3 mesecev in ne
daljše od 12 mesecev. Za podaljšanje oprostitve iz tega naslova mora zavezanec predložiti ustrezno dokumentacijo na osnovi
katere je jasno razviden potreben čas za obnovo objekta.
Zavezanci morajo vlogo za oprostitev vložiti za tekoče leto odmere do 28. 2., sicer začnejo odobrene vloge veljati za naslednje odmerno leto.
16. člen
Vzdrževanje podatkov za NUSZ
Podatke za odmero nadomestila vzdržuje občinska uprava Občine Dobrovnik na osnovi uradnih podatkov in lastnih evidenc.
Vse spremembe podatkov, ki vplivajo na določevanje odmere nadomestila morajo zavezanci sporočiti Občini Dobrovnik najkasneje
15 dni od nastanka spremembe. Za tekoče odmerno leto se lahko upoštevajo le spremembe, ki bodo sporočene do 28.02. tekočega
leta, naknadne spremembe se bodo upoštevale za odmero v naslednjem letu.
17. člen
Kazenske določbe
Z denarno kaznijo 300 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba ki:
• ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu potrebni za odmero nadomestila,
• ne prijavi sprememb v 15 dneh od dneva nastanka sprememb,
• prijavi napačne podatke.
Z denarno kaznijo 2500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in z denarno kaznijo v višini 300 EUR se kaznuje odgovorna
oseba, ki:
• ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu potrebni za odmero nadomestila,
• ne prijavi sprememb v 15 dneh od dneva nastanka sprememb
• prijavi napačne podatke.
PREHODNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrovnik (Uradne
objave Občine Dobrovnik, št. 2/2007).
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik, izvajati pa se začne s 1.1.2018.
Številka: 030-0001/2014-117/2017
Datum: 14.12.2017

Župan - Polgármester
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr
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Az építőtelkekről szóló törvény (UL SRS, 18/84, 32/85 – javít., 33/89, UL RS, 24/92 – AB határozat., 44/97 – ZSZ és 101/13 –
ZDavNepr) VI. fejezetének rendelkezései, A Létesítmények építéséről szóló törvény (UL RS, 102/04 – hivatalos végleges változat,
14/05 – javít., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – AB határozat, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – AB határozat,
57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 és 19/15) 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.d cikkei, a Szlovén Köztársaság költségvetésének megvalósításáról szóló 2017-es és 2018-as évi törvény (UL RS, 80/16 és 33/17) 59. cikke és Dobronak Község Alapszabályának (UL RS,
35/07, 2/09, 66/10 és Dobronak Község Hivatalos Közleményei 2/2016) 16. cikke alapján, Dobronak Község Községi Tanácsának
2017.12.14.-ai, 26. rendes ülésén elfogadásra került az alábbi

RENDELET
Dobronak Község telekadójának díjszabásáról
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Jelen rendelet jelöli ki azokat a területeket, amelyeken Dobronak Községben telekadót kell fizetni (a továbbiakban: telekadó), a
földterületek fajtáját, a fizetésre kötelezetteket, a telekadó mértéke kijelölésének kritériumait, a telekadó fizetése aluli részbeni vagy
teljes felmentés feltételeit, és a büntetési rendelkezéseket.

2. cikk
Telekadó fizetési díjkötelezettség Dobronak Község teljes területén, minden olyan beépítetlen vagy beépített telekre vonatkozik,
amely megfelel az alábbi feltételeknek:
• közútról elérhető telek,
• adott az áramszolgáltatásra történő rákapcsolási lehetőség,
• adott a nyilvános vízvezetékre történő rákapcsolási lehetőség,
• adott a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákapcsolási lehetőség, illetve engedélyezett a derítők építése, vagy kisméretű tisztítóberendezések telepítése.
A DÍJFIZETÉSRE KÖTELEZETT FÖLDTERÜLETEK
3. cikk
Telekadó fizetési díjkötelezettség vonatkozik minden beépített és beépítetlen építőtelekre.
Illegális építkezés esetében a beépített telekre kivetett telekadó befizetése nem mentesít az építménylegalizálási kötelezettség, illetve
a felügyeleti hatósági intézkedés alól.
A beépített telekre kivetett telekadó fizetési kötelezettség megszűnik, ha az építési engedély nélkül felépített épület vagy épületrész
eltávolításra kerül és visszaáll az eredeti állapot, és a beruházó, illetve annak a földterületnek a tulajdonosa, amelyen az engedély
nélkül létesített épület vagy épületrész állt, az eltávolítás tényéről értesíti a községet, valamint a geodéziai hivatalban bejegyezteti az
új állapotot. Ugyanakkor, amennyiben a földterület azon a területen fekszik, amelyre vonatkozóan a község elrendelte a díjfizetési
kötelezettséget, és megfelel a jelen rendelet 5. cikkébe foglaltaknak, hatályba lép a beépítetlen építési területre vonatkozó telekadó
fizetési kötelezettség.
Amennyiben viszont az építési engedély nélkül épített épületre vagy épületrészre megtörténik az építési engedély beszerzése, illetve
az ilyen építkezés legalizálása, az építkezés nem minősül új építkezésnek, és a beépített építési telkekre vonatkozó telekadó fizetési
kötelezettség továbbra is fennmarad.
4. cikk
Beépített építőteleknek az alábbiak minősülnek:
azok a telkek, illetve telekrészek, amelyeken bármilyen, nem közüzemi infrastruktúrának minősülő épület áll, illetve hatályos végleges építési engedély alapján bármilyen típusú épület vagy mérnöki létesítmény építése folyik.
Amennyiben a nem közüzemi infrastruktúrának minősülő létesítmény esetében nincs kijelölt építőtelek, ennek kijelöléséig a telek
méretei úgy kerülnek kijelölésre, hogy a létesítmény alapját az alap 1,5-szeresével kell megszorozni. Amennyiben teljesülnek a jelen
rendelet 5. cikkébe foglalt feltételek, a fennmaradó területrész beépítetlen építőteleknek minősül.
A beépített építőtelek területének meghatározása a Szlovén Köztársaság Geodéziai Hivatalának (a továbbiakban: GURS), az épületre, illetve épületrészre vonatkozó adatai (Ingatlan nyilvántartás – az épületrész területe a nyitott helyiségek területével csökkentve)
alapján történik.
Az épület, illetve épületrész tényleges rendeltetésének meghatározása, az épületre, illetve épületrészre vonatkozó, hivatalos GURS
adatok alapján történik.
Beépített építési telkeknek minősülnek azok a külterületi területek is, amelyek funkcionálisan kapcsolódnak az üzleti vagy termelési
létesítményekhez, és természetben felvonulási területként, külső raktárként, külső parkolóként, szabadtéri műhelyekként funkcionálnak, illetve hasonló – egyéb építési teleknek minősülnek.
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Amennyiben a hivatalos nyilvántartásoknak nem áll rendelkezésre megfelelő adat a jelen cikk fenti bekezdésébe foglaltakhoz, illetve
az adat hiányos vagy hibás, a községi hivatal vagy maga a kötelezett erről értesíti a GURS területi egységét, hogy az beszerezze a
szükséges adatokat. Az adatoknak a GURS általi beszerzéséig, a Község a rendelkezésére álló egyéb hivatalos nyilvántartások adatait használhatja (építési engedély kiadási kérelme, kommunális járulék kiszabására vonatkozó kérelem, ortofotó felvételek). A Község
felszólíthatja a létesítmény tulajdonosát a helyes adatok szolgáltatására. Az adategyeztetési eljárás az ingatlanok nyilvántartására
vonatkozó jogszabályok szerint történik.
5. cikk
Beépítetlen építőteleknek az alábbiak minősülnek:
- azok a telkek vagy telekrészek, amelyekre vonatkozóan a községi területrendezési terv szerint megengedett bizonyos létesítmények
építése, illetve nem közüzemi infrastrukturális létesítménynek, nem egészségügyi, szociális vagy gyermekvédelmi, oktatási, kulturális, sport és közigazgatási célúnak minősülő létesítmények építése. Ezek esetében biztosítani kell a nyilvános vízvezetékből történő
ivóvíz ellátást, az áramellátást, a szennyvízelvezetést és a hulladék elszállítását, valamint a közút elérhetőségét. A szennyvízelvezetés
azokon a területeken is teljesültnek minősül, ahol a derítők és a kisméretű tisztítóberendezések építése engedélyezett.
Amennyiben az építménytelek nem rendelkezik kijelölt építőtelekkel, a beépítetlen telekrész kijelölése úgy történik, hogy a telek alapterületéből le kell vonni a létesítménynek az 1,5-ös szorzóval megnövelt alapterületét, éspedig azon létesítményekre vonatkozóan, amelyek
nem minősülnek közüzemi infrastrukturális létesítménynek és megfelelnek a jelen cikk első bekezdésébe foglalt minden feltételnek.
Tekintet nélkül a jelen cikk rendelkezéseire, beépítetlen építményteleknek minősülnek azok a telkek is, amelyek a területrendezési
terv szerint ásványi anyagok felszíni bányászását szolgálják, amennyiben:
• a területrendezési terv szerint a bányászás befejezését követően, szanálás után, építési célú telkek lesznek,
• ilyen használatra már koncesszióval rendelkeznek, viszont kihasználásuk még nem kezdődött el,
• kihasználásuk már megszűnt, és a területrendezési terv értelmében, a kihasználás befejezését követően oly módon kell szanálni őket,
hogy helyreáll az eredeti állapotuk, illetve rajtuk mezőgazdasági földterületek vagy erdő lesz, viszont a szanálás még nem történt meg.
A beépítetlen építménytelek területét a jelen cikk feltételeinek megfelelően, a telek vagy telekrész arányában kell meghatározni.
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6.cikk
TELEKADÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTEK
A telekadó fizetése a földterület, épület vagy épületrész közvetlen használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
A tulajdonjogot a telekkönyvi bejegyzéssel, vagy olyan okirattal kell bizonyítani, amelyből egyértelműen megállapítható a tulajdonjog megszerzése (szerződés, törvény, határozat).
A természetes vagy jogi személy a használati jogot bérleti vagy szolgalmi szerződéssel, illetve egyéb olyan okirattal bizonyítja, amely
szerint egyértelműen megállapítható a telekhasználati jog.
A TELEKADÓ DÍJSZABÁSÁNAK MÉRCÉI
7. cikk
A telekadó díjszabásának mércéi az alábbiak:
• az építési telek fekvése
• a terület tényleges használati rendeltetése
• a terület közművekkel való felszereltsége.
8. cikk
Az építési telek fekvése:
Dobronak Község teljes területe 3 területre van felosztva:
Az I. területhez a Dobronak, Strehovci és Zsitkóc településen lévő építési telkek tartoznak.
A II. területhez a szőlőhegyen lévő sűrűn lakott térségben lévő építőtelkek tartoznak (jelölés a községi területrendezési tervben – „SS”),
A III. területhez a szőlőhegyen található, üdülőlétesítmények építésére kijelölt építőtelkek tartoznak (jelölés a községi területrendezési tervben – „SP”).
A területek kijelölésének alapját a községi területrendezési terv képezi.
A területek térképkivonata a jelen rendelet 1. sz. mellékletében található.
9. cikk
A földterületek tényleges használati célja
Díjkötelesek az alábbi használatú beépítetési területeken lévő létesítmények és építményrészek:
Épület vagy épületrész tényleges
használati célja

GURS szerinti tevékenység

Pontszám
1. terület

Pontszám
2. terület

Pontszám
3. terület

Lakóépületek

1110000 - 112201

40

30

20

Garázs – különálló

1242001 -1242004

40

30

20

Borospincék

1271302

20

15

10
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Szállodák és vendéglők

1211101 – 121201

100

60

40

Közigazgatási hivatali helyiségek –
társadalmi tevékenységek

1220101

40

30

30

Bank, posta, biztosító

1202001

100

60

40

Üzlethelyiségek

1220301

100

60

40

Kereskedelmi cél

1230101 – 1230201

100

60

40

Üzemanyagtöltő állomás

1230301 – 1230303

100

60

40

Szolgáltatási helyiségek – kisipar

1230401, 1230404

100

60

40

Ipar

1251000 – 1251001, 1251003,
1251004, 1251006 - 1252008

100

60

40

Farmok

1271201

60

50

40

Istálló – üzleti tevékenység

1271202

60

50

40

Üvegházak

1271101

100

60

40

Biogázüzem

1251008

100

60

40

Egyéb építési telkek

Nyitott raktárok, felvonulási
területek, parkolók

tényleges
használat szerint

tényleges
használat szerint

tényleges
használat szerint

10. cikk
Beépítetlen építőtelkek
Beépítetlen építményteleknek minősülnek a községi tervdokumentumokba foglalt, tényleges rendeltetés alapján kijelölt földterületek. Beépítetlen építménytelek esetében, egy beépítetlen teleknek legfeljebb 1500 m2 minősül.
A beépítetlen építőtelkek pontozása területtől függetlenül, egységesen történik, éspedig:
• Lakáscélú telek:
50 pont,
• üzleti célú telek:
400 pont
11. cikk

Építőtelkek közműellátottsága:
Típus

Pontszám

Közút

35

Nyilvános vízvezeték

15

Szennyvízcsatorna

15

Közvilágítás

10

Az építménytelek esetében akkor adott a vízvezetékre, szennyvízcsatornára történő rákapcsolás lehetősége, ha ténylegesen adottak
a feltételek a rákapcsolásra és a közüzemi infrastruktúra használatára. A tényleges rákapcsolási lehetőségről az adott infrastruktúra
üzemeltetője ad jóváhagyást.
A 9. cikk egyéb üzleti területei és a 10. cikkbe foglalt beépítetlen építménytelkek esetében a közműberendezés pontozása nem alkalmazandó.
12. cikk
Díjszabás mértékének kiszámítása
A havi díjfizetési kötelezettség kiszámítása úgy történik, hogy megszorozzuk:
• az építménytelek négyzetméterben kifejezett területét,
• a terület tényleges használatáért járó pontok összegével és a közműellátottságért járó pontok összegével – az egyéb építménytelkek és beépítetlen építménytelkek esetében történő számítás kivételével,
• a pontértékkel.
13. cikk
Pontérték meghatározása
A 2018-as évben a beépített építménytelek pontértéke 0,000253 EUR/m2 a beépítetlen építménytelek esetében pedig 0,0000557
EUR/m2.
Az adott évre vonatkozóan, a polgármester határozati megállapítása alapján, a pontérték a Szlovén Köztársaság Statisztikai Hivatalának, a fogyasztási cikkek előző évi árindexe alapján megállapított szorzóval szorozva kerül megállapításra, amennyiben a szorzó
értéke egynél magasabb. A határozati megállapítást Dobronak Község Hivatalos Közleményeiben kell közzétenni.
A pontértéknek az előző bekezdésbe foglaltaktól eltérő megállapítása esetében, az új pontértéket, a polgármester javaslatára, Dobronak Község Községi Tanácsa határozza meg.

17

Uradne objave 8/2017

Uradne objave Občine Dobrovnik Letnik XVII. - Št. 8 - 29.12.2017

Uradne objave Občine Dobrovnik Letnik XVII. - Št. 8 - 29.12.2017

Dobronak Község közlönye XVII. évfolyam - 8. szám - 2017.12.29

14. cikk
Díjkötelezettség kivetése
Az építménytelekre a telekadó kivetése minden kivetési létesítményre külön történik.
A telekadó kivetésével kapcsolatos határozatot, a pénzügyekért felelő minisztérium bocsátja ki, amely a fizetés elmaradása esetében
a végrehajtó hatóság is.
A határozat alapját a községi hivatal által évente beküldött adatok képezik.
A telekadót a fizetésre kötelezettek az adózási eljárásról szóló jogszabályokkal összhangban fizetik.
A telekhasználati díj fizetéséről szóló határozattal szembeni fellebbezési eljárást az adózási eljárási eljárással összhangban kell
lefolytatni.
15. cikk
A díjfizetési kötelezettség aluli felmentés
Nem terheli telekadó az alábbi eseteket:
• a Szlovén Köztársaság által védelmi célokra használt területek, és tartósan mentési és védelmi célokat szolgáló területek,
• külföldi államok diplomáciai- vagy konzuli célra használt létesítmények, illetve amelyekben ezek személyzete lakik,
• nemzetközi és államközi szerveztek által használt épületek, illetve amelyekben ezek személyzete lakik, ha nemzetközi egyezmény
eltérően nem rendelkezik,
• azok a szakrális épületek, amelyekben a vallási közösségek vallási szertartásokat végeznek.
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Fizetési alóli felmentésért a fizetésre kötelezett az alábbi esetekben folyamodhat:
• 5 év időtartamra az a polgár, aki új lakrészt vásárolt az épületben, családi házat épített, bővített, amennyiben a lakás, illetve családi
ház árában vagy közvetlenül befizette a kommunális járulékot. A felmentés a lakóház, illetve létesítmény lakrésze használatba vételének napjával kezdődik, amit a fizetésre kötelezett az illetékes hatóságnál történő állandó lakcím bejelentési igazolással igazol,
• a szociális támogatásban részesülő fizetésre kötelezett,
• a fizetésre kötelezett, akinél az egy családtagra eső havi összjövedelem nem haladja meg a garantált személyi jövedelem összegét,
mint az anyagi és szociális biztonságot biztosító minimális összeget,
• a fizetési kötelezett, akinek létesítménye tartósan lakhatatlanná válik tűzeset, árvíz vagy más elemi csapás miatt, és ezt megfelelő igazolással tudja bizonyítani. A felmentés arra az időszakra vonatkozik, amikor a létesítmény nem használható. Ez az időszak nem lehet rövidebb
3 hónapnál, illetve hosszabb 12 hónapnál. Ezen a jogcímen történő felmentés meghosszabbítási igénye esetében, a fizetésre kötelezettnek
be kell nyújtania a megfelelő dokumentációt, amelyből egyértelműen megállapítható a létesítmény felújításához szükséges idő.
A fizetésre kötelezetteknek a folyó kivetési évre szóló felmentési kérelmet február 28-ig kell benyújtaniuk, ellenkező esetben a jóváhagyott beadványok a következő kivetési évben lépnek hatályba.
16. cikk
A telekadóval kapcsolatos adatok kezelése
A telekadó kivetésével kapcsolatos adatokat, a hivatalos adatok és saját nyilvántartásai alapján, Dobronak Község községi hivatala kezeli.
A telekadó kivetésére hatással lévő adatok változásáról a fizetésre kötelezettek, legkésőbb a változás bekövetkezését követő 15 nap
alatt kötelesek tájékoztatni Dobronak Községet. A folyó kivetési évben csak a folyó év február 28-ig beküldött adatmódosításokat
lehet figyelembe venni, az utólag megküldött változások a következő évi kivetésnél veszik figyelembe.
17. cikk
Büntetőrendelkezések
300 EUR pénzbírsággal sújtható a természetes személy, amennyiben:
• nem juttatja el az illetékes hivatalhoz a háztelekadó kivetéséhez szükséges adatokat,
• 15 napon belül nem közli az esetleges változásokat,
• hibás adatokat nyújt be.
2500 EUR pénzbírsággal sújtható a jogi személy és a 300 EUR bírsággal sújtható annak felelős képviselője, amennyiben:
• nem juttatja el az illetékes hivatalhoz a háztelekadó kivetéséhez szükséges adatokat,
• 15 napon belül nem közli az esetleges változásokat,
• hibás adatokat nyújt be.
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

18. cikk
Jelen rendelet hatályba lépésével, hatályát veszíti a Dobronak Községre vonatkozó, háztelekadóról szóló rendelet (Dobronak Község Hivatalos Közleményei 2/2007).
19. cikk
Jelen rendelet, a Dobronak Község Hivatalos Közleményeiben való közzétételt másnapján lép hatályba, és 2018. 1.1-től alkalmazandó.
		
Iktatószám: 030-0001/2014-117/2017
Dátum: 2017.12.14
Župan - Polgármester
Marjan Kardinar
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Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 59. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10- ZUKN in 57/11), 3. člena Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12
in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07, 02/09 in 66/10 ter Uradne objave Občine Dobrovnik
2/2016) je občinski svet Občine Dobrovnik na 26. redni seji, dne 14.12.2017 sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE OSKRBE
S PITNO VODO - VODA

Leto

Višina subvencije

2018

50 %

2019

40 %

2020

30 %

2021

20 %

2022

10 %

II.
Osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture v letu 2018 je omrežnina oskrbe s pitno vodo, ki za priključene uporabnike na
javno infrastrukturo, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno
službo – oskrba s pitno vodo, znaša 3,6967 €/mesec.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Dobrovnik zagotovila iz občinskega proračuna.
IV.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik.

Številka: 030-0001/2014-118/2017
Datum: 14.12.2017

Župan - Polgármester
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr

A Környezetvédelmi Törvény (Uradni list RS, 39/06 sz. – hivatalosan tisztázott szöveg, 49/06 sz. – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,70/08, 108/09, 48/12, 57/12 92/13 56/15, 102/15 és 30/16 sz.) 149. cikke, a Gazdasági Közüzemekről
szóló törvény (Uradni list RS, 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10- ZUKN és 57/11. sz.) 59. cikke, A kötelező községi környezetvédelmi gazdasági közszolgálatok szolgáltatási árának meghatározásáról szóló állami rendelet (Uradni list RS, 87/12 és 109/12.
sz.) 3. cikke valamint Dobronak Község Statútuma (Uradni list RS, 35/07, 02/09 és 66/10. valamint Dobronak Község Hivatalos
Közleményei 2/2016. sz.) 16. cikke alapján a Dobronak Község Községi Tanácsa 2017. dec. 14-i, 26. rendes ülésén elfogadásra került a

HATÁROZAT
AZ ÍVÓVÍZ-ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSA ÁRÁNAK TÁMOGATÁSI ARÁNYA
(SZUBVENCIONÁLÁSA) MEGHATÁROZÁSÁRÓL
I.
Dobronak Község a kommunális hulladékvíz elvezetési községi gazdasági közszolgálatot abban a részben, amely a közinfrastruktúra
használati árára vonatkozik, azon felhasználók esetében, akik háztartások vagy nonprofit tevékenységet végeznek, Dobronak Község
területén, 2018-ban 50%-os arányban szubvencionálja, a szubvenció minden naptári évben 10 százalékponttal csökkenik.
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I.
Občina Dobrovnik bo storitev občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda v delu, ki se nanaša na ceno
uporabe javne infrastrukture za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, na območju Občine Dobrovnik, v letu 2018 subvencionirala v višini 50 %, vsako koledarsko leto se višina subvencije zniža za 10 odstotnih točk.
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Év

Szubvenció aránya

2018

50 %

2019

40 %

2020

30 %

2021

20 %

2022

10 %

Dobronak Község közlönye XVII. évfolyam - 8. szám - 2017.12.29

II.
A közinfrastruktúra használati árának alapja 2018-ban az ívóvíz-szolgáltatás hálózatdíja, amely a közinfrastruktúrához csatlakoztatott felhasználók számára a kötelező környezetvédelmi gazdasági közszolgálatok szolgáltatási árának alakulásáról szóló elaborátum
alapján havonta 3,6967 eurónak felel meg.
III.
A szubvenciót a Dobronak Község a községi költségvetésből szavatolja.
IV.
Jelen rendelet a Dobronak Község Hivatalos Közleményeiben történő közzététel másnapján lép hatályba.

Sz.: 030-0001/2014-118/2017
Dátum: 2017.12.14.
Župan - Polgármester
Marjan Kardinar, egy. okl, agrármérnök
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Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 59. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10- ZUKN in 57/11), 3. člena Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in
109/12) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07, 02/09 in 66/10 ter Uradne objave Občine Dobrovnik št.
2/2016) je občinski svet Občine Dobrovnik na 26. seji, dne 14.12.2017 sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA ZA LETO 2018
I.
Občina Dobrovnik bo storitev občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda v delu, ki se nanaša na ceno
uporabe javne infrastrukture za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, na območju Občine Dobrovnik, v letu 2018 subvencionirala v višini 45 %.
II.
Osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture v letu 2018 je omrežnina odvajanja komunalne odpadne vode, ki za priključene
uporabnike na javno infrastrukturo, na podlagi Popravka sklepa o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju
Občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 1/2009), znaša 2,28 €/mesec.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Dobrovnik zagotovila iz občinskega proračuna.
IV.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik.
Številka: 030-0001/2014-119/2017
Datum: 14.12.2017

		

Župan - Polgármester
Marjan Kardinar

20

Uradne objave Občine Dobrovnik Letnik XVII. - Št. 8 - 29.12.2017

Dobronak Község közlönye XVII. évfolyam - 8. szám - 2017.12.29

A Környezetvédelmi Törvény (Uradni list RS, 39/06 sz. – hivatalosan tisztázott szöveg, 49/06 sz. – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,70/08, 108/09, 48/12, 57/12 92/13 56/15, 102/15 és 30/16 sz.) 149. cikke, a Gazdasági Közüzemekről
Szóló Törvény (Uradni list RS, 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10- ZUKN és 57/11 sz.) 59. cikke, A környezetvédelmi
kötelező közüzemi szolgáltatások díjszabásáról szóló Szabályzat (Uradni list RS, 87/12 és 109/12 sz.) 3. cikke valamint Dobronak
Község Statútuma (Uradni list, RS 35/07, 02/09, 66/10 sz. és Dobronak Község Közlönye 2/2016) 16. cikke alapján Dobronak
Község Községi Tanácsa 2017. 12. 14-i, 26. rendes ülésén, elfogadásra került a

HATÁROZAT
A KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZELVEZETÉS DÍJA SZUBVENCIONÁLÁSÁNAK
MEGHATÁROZÁSÁRÓL 2018-BAN
I.
Dobronak Község a kommunális szennyvízelvezetés gazdasági közüzemi szolgáltatást abban a részben, amely a Dobronak Községben lévő háztartások, illetve a községben működő, jövedelemszerző tevékenységet nem folytató felhasználókra vonatkozik, a nyilvános infrastruktúra használati díját 2018-ban 45%-os arányban szubvencionálja.

II.
A nyilvános infrastruktúra használati díjának meghatározási alapja 2018-ban a kommunális szennyvízelvezetési hálózathasználati
díj, amely a nyilvános infrastruktúrára rákapcsolt fogyasztók számára A Dobronak Község területén, a szennyvíz elvezetésével és
tisztításával kapcsolatos díjszabásról szóló Határozat módosításával (Dobronak Község Hivatalos Közlönye, 1/2009 sz.) összhangban havonta 2,28 eurót jelent.
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III.
A szubvenció költségeit Dobronak Község a községi költségvetésből biztosítja.
IV.
Jelen határozat a Dobronak Község Hivatalos Közlönyében történő közzététel másnapján lép hatályba.

Iktatószám: 030-0001/2014-119/2017
Dátum: 2017.12.14

		

Župan - Polgármester
Marjan Kardinar

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 59. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10- ZUKN in 57/11), 3. člena Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in
109/12) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07, 02/09 in 66/10 ter Uradne objave Občine Dobrovnik št.
2/2016) je občinski svet Občine Dobrovnik na 26. seji, dne 14.12.2017 sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA ZA LETO 2018
I.
Občina Dobrovnik bo storitev občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda v delu, ki se nanaša na ceno
uporabe javne infrastrukture za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, na območju Občine Dobrovnik, v letu 2018 subvencionirala v višini 50 %.
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II.
Osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture v letu 2018 je omrežnina čiščenja komunalne odpadne vode, ki za priključene
uporabnike na javno infrastrukturo, na podlagi Popravka sklepa o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju
Občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 1/2009), znaša 4,23 €/mesec.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Dobrovnik zagotovila iz občinskega proračuna.
IV.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik.

Številka: 030-0001/2014-120/2017
Datum: 14.12.2017

		

Župan - Polgármester
Marjan Kardinar

A Környezetvédelmi Törvény (Uradni list RS, 39/06 sz. – hivatalosan tisztázott szöveg, 49/06 sz. – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,70/08, 108/09, 48/12, 57/12 92/13 56/15, 102/15 és 30/16 sz.) 149. cikke, a Gazdasági Közüzemekről
Szóló Törvény (Uradni list RS, 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10- ZUKN és 57/11 sz.) 59. cikke, A környezetvédelmi
kötelező közüzemi szolgáltatások díjszabásáról szóló Szabályzat (Uradni list RS, 87/12 és 109/12 sz.) 3. cikke valamint Dobronak
Község Statútuma (Uradni list, RS 35/07, 02/09, 66/10 sz. és Dobronak Község Közlönye 2/2016) 16. cikke alapján Dobronak
Község Községi Tanácsa 2017. 12. 14-i, 26. rendes ülésén, elfogadásra került a

8/2017 község közlönye

HATÁROZAT
A KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZELVEZETÉS DÍJA SZUBVENCIONÁLÁSÁNAK
MEGHATÁROZÁSÁRÓL 2018-BAN
I.
Dobronak Község a kommunális szennyvízelvezetés gazdasági közüzemi szolgáltatást abban a részben, amely a Dobronak Községben lévő háztartások, illetve a községben működő, jövedelemszerző tevékenységet nem folytató felhasználókra vonatkozik, a nyilvános infrastruktúra használati díját 2018-ban 50%-os arányban szubvencionálja.
II.
A nyilvános infrastruktúra használati díjának meghatározási alapja 2018-ban a kommunális szennyvízelvezetési hálózathasználati
díj, amely a nyilvános infrastruktúrára rákapcsolt fogyasztók számára a Dobronak Község területén, a szennyvíz elvezetésével és
tisztításával kapcsolatos díjszabásról szóló Határozat módosításával (Dobronak Község Hivatalos Közlönye, 1/2009 sz.) összhangban havonta 4,23 eurót jelent.
III.
A szubvenció költségeit Dobronak Község a községi költségvetésből biztosítja.
IV.
Jelen határozat a Dobronak Község Hivatalos Közlönyében történő közzététel másnapján lép hatályba.

Iktatószám: 030-0001/2014-120/2017
Dátum: 2017.12.14

Župan - Polgármester
Marjan Kardinar
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