22. 01. 2019
Oznamy
Detská ambulancia - MUDr. Olšovská oznamuje, že dňa 23. 01. 2019 nebude ordinovať z
dôvodu čerpania dovolenky.
Zastupuje MUDr. Adriana Balážová, Zdravotné stredisko Brezová pod Bradlom v čase 07:00
- 12:00 h.
Obecný úrad Jablonica oznamuje, že v roku 2019 budú podávať priznanie k dani
z nehnuteľností tí občania, ktorí v priebehu roka 2018 nadobudli nehnuteľnosť alebo sa
zmenili skutočnosti, ktoré sú dôležité na vyrubenie dane, napr. nadobudli do vlastníctva
kúpou, darovaním, dražbou, dedičstvom – byt, rodinný dom, garáž, chatu, pozemok alebo
uvedené nehnuteľnosti predali, postavili rodinný dom, prístavbu, nadstavbu, bolo im vydané
právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo právoplatné stavebné povolenie.
Taktiež aj občania, ktorí majú ohlásenú drobnú stavbu na obecnom úrade a je už dokončená.
Tlačivá na podanie priznania k dani si treba vyzdvihnúť na obecnom úrade. Vyplnené
a podpísané tlačivá treba odovzdať na obecný úrad do 31. januára 2019 vrátane. K priznaniu
k dani treba doložiť doklad preukazujúci nadobudnutie nehnuteľnosti napr. rozhodnutie
o povolení vkladu, Výpis z listu vlastníctva, pri novostavbe právoplatné kolaudačné
rozhodnutie, osvedčenie o dedičstve alebo stavebné povolenie.
Fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi rodinného domu alebo bytu a slúžia im na ich
trvalé bývanie a sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
môžu požiadať o zníženie dane do 31. januára 2019 na obecnom úrade, kde predložia
právoplatný preukaz. Jedná sa iba o nových držiteľov preukazu, ktorý si doteraz ešte
neuplatňovali zníženie dane.
Požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za odpad môže poplatník , ktorí
preukáže obci, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval alebo nezdržiava na
území obce. Poplatník predloží každoročne aktuálne potvrdenie, ktorým je :
-

potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku s uvedením
obdobia, v ktorom sa poplatník nezdržiaval na území SR (v prípade cudzojazyčného
potvrdenia je potrebný preklad)

-

potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb

-

potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody

-

potvrdenie o návšteve školy v zahraničí

