OBEC ZDUCHOVICE

Zduchovice 55, 262 63 Kamýk nad Vltavou
telefon 318697101, e-mail: obeczduchovice@razdva.cz, www.obeczduchovice.cz

PŘEHLED ZMĚN MÍSTNÍCH POPLATKŮ OD 1. 1. 2022
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD - dle znění OZV obce č. 3/2021
Poplatek pro fyzické osoby přihlášené v obci (občané )
Navýšení na 1000,- Kč za osobu/rok.
Při platbě do splatnosti, tj. do 31. května běžného roku bude poskytnut poplatníkovi přihlášenému
k pobytu dar ve výši 350 Kč. Poplatník „přihlášený v obci“ při úhradě v hotovosti nebo převodním
příkazem v termínu nejpozději do 31. května, tedy zaplatí pouze 650 Kč.

Poplatek pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce:
Navýšení na 1000,- Kč za nemovitost/rok.

Osoby přihlášené v obci, osvobozené od poplatku dle čl. 7 Obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2021, jsou
povinné ohlásit skutečnosti zakládající nárok na osvobození od poplatku do 30 dnů ode dne vzniku
poplatku (tj. do 31. ledna běžného roku), jinak nárok na osvobození zaniká.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které produkují odpad na území obce, si musí zajistit odvoz
odpadu na své náklady. Případně uzavřít smlouvu s obcí k využívání odpadového systému zavedeného
obcí. Ve smlouvě jim bude stanoven poplatek dle ceníku zveřejněného na webových stránkách obce.
V případě využívání systému zavedeného obcí bez uzavřené smlouvy se podnikatelé vystavují možnému
postihu.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Za jednoho psa 60,- Kč/rok,
Za druhého a každého dalšího psa u stejného poplatníka na 90,- Kč/rok.
Platí se za psa staršího 3 měsíců.
Osvobozen je držitele psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná apod.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na obecním úřadě.
UVEDENÉ POPLATKY JSOU SPLATNÉ ……. DO 31. KVĚTNA !
Poplatky je možno uhradit v hotovosti nebo převodem na účet obce č. 41320211/0100
Variabilní symbol = číslo popisné nebo číslo evidenční RD

