INFORMACE K SYSTÉMU PLATEB ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
PRO OBČANY A PODNIKATELE V ROCE 2018

UPOZORNĚNÍ:
Sazba poplatku na rok 2018 je stanovena ve výši Kč 550,-- pro všechny poplatníky :
POPLATEK PLATÍ :
-

každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
cizinci mající na území obce trvalý nebo přechodný pobyt
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu ( Kč 550,-- )

SPLATNOST POPLATKU:
-

poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 28. února 2018 nebo ve dvou
stejných splátkách a to vždy nejpozději do 28. února 2018 ( první splátka ) a
do 31. srpna 2018 ( druhá splátka ) na pokladně Městského úřadu číslo dveří 6.
Další možností je bezhotovostní platba převodním příkazem číslo účtu :
603162359/0800 variabilní symbol 1340 a do zprávy pro příjemce uvést
příjmení a číslo popisné.

OSVOBOZENÍ:
-

-

-

fyzické osoby, které jsou umístěny v ústavech sociální péče, domovech důchodců,
dětských domovech, léčebnách pro dlouhodobě nemocné a dalších léčebnách
po dobu pobytu v těchto zařízeních
fyzické osoby, které jsou v nepodmíněném výkonu trestu odnětí svobody
fyzické osoby, které se dlouhodobě zdržují v cizině, pokud délka pobytu mimo
území České republiky trvá nepřetržitě alespoň celý kalendářní rok a to po dobu
prokazatelného pobytu mimo území ČR
fyzické soby, které prokazatelně žijí po dobu delší než 6 měsíců mimo České
Velenice a v místě současného bydliště platí poplatek za komunální odpad
stanovený obecně závaznou vyhláškou nebo platí úhradu za shromažďování, sběr,
přepravu třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě
smlouvy s obcí

Současně připomínáme, že poplatník je povinen nahlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek
vznikla, popřípadě doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.
Odvoz KO na známky z roku 2017 bude probíhat do konce měsíce února 2018, dále pak
musí mít každý poplatník nádobu na odpad označenou známkami platnými pro rok 2018

DÁLE OZNAMUJEME SAZBY POPLATKŮ ZA LIKVIDACI KO PRO PODNIKATELE NA ROK 2018

Cena včetně DPH

Cena za kontejner ( rok ) 1100 l

25.800,-- Kč

Cena za popelnici ( rok ) 110 l

3.700,-- Kč

Cena za popelnici ( rok ) 240 l

7.000,-- Kč

Cena za jednorázovou známku

200,-- Kč

Jaroslava Nováčková
vedoucí hospodářsko-správního odboru

