Obec Horní Podluží

Registrace k místnímu poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
pro fyzické osoby přihlášené v obci Horní Podluží k trvalému pobytu
Plátce ( popř. společný zástupce – odvádí poplatek za níže uvedené osoby)
Jméno
Příjmení
Rodné číslo
Adresa trvalého
pobytu
Kontaktní adresa
E-mail
Telefon

Přihlašuji níže uvedené osoby ke společné platbě:
Jméno

Příjmení

Rodné číslo

Žádám o osvobození od poplatku pro tyto osoby a přikládám žádost o osvobození:
Jméno

Příjmení

Rodné číslo

Osobní údaje v tomto formuláři zpracovává Obec Horní Podluží na základě právní povinnosti. Osobní údaje budou
zpracovány pouze v souvislosti s poplatky za obecní systém odpadového hospodářství a po nezbytně nutnou dobu.



Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom povinnosti
nahlásit každou změnu, která má vliv na výši poplatku do 30 dnů od jejího vzniku.

V Horním Podluží dne: …………………

Podpis …………………………………..

Kdo má povinnost k registraci poplatku ?
-

fyzická osoba přihlášená v obci nebo
vlastník 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.

Do kdy se musím registrovat ?

Do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti

Jaká je výše poplatku ?

600,- Kč na osobu za rok.

Do kdy musím zaplatit ?

Do 30. 4. běžného roku.

Kdo může požádat o osvobození od poplatku ?
1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a
má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově
se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest
domácího vězení.
2) Od poplatku se dále osvobozují poplatníci pobývající více než 6 po sobě jdoucích měsíců
v zahraničí.
Jaký bude postup ?
- Vyplněním a odevzdáním tohoto formuláře na obecní úřad se poplatník zaregistruje.
- Obecní úřad doplnil ke všem předmětným objektům svozové nádoby a opatřil všechny
popelnice novou známkou.
- Svozová firma bude provádět svoz odpadu každý týden pro domy, kde jsou více jak 4
poplatníci a svoz každých čtrnáct dnů pro domy, kde je 1 až 3 poplatníci.
- Obecní úřad vám po registraci zašle přidělený variabilní symbol a platební údaje.
Vyměřený poplatek uhradíte každý rok nejpozději do 30. 4.

Formulář odevzdejte v písemné podobě do podatelny obecního úřadu v Horním Podluží
nebo odešlete elektronicky na adresu obecniurad@hornipodluzi.cz

