Obec Živanice
PLACENÍ POPLATKŮ ZA ODPADY A PSY V ROCE 2020
Poplatky lze uhradit v úředních hodinách (pondělí a čtvrtek 8-12, 16-18 hod.).
Dále pak v sobotu 22. 2. 2020 v Živanicích od 8:00 do 11:00 hod. a v Dědku
v hasičské klubovně od 13:00 – 15:00 hod.
poplatek za odpad činí 400,- Kč/1 osoba
Osvobození a úlevy
(1)

(2)

(3)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
a) 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,
b) 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,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se dále osvobozuje:
a) poplatník s pobytem v obci, umístěný v pobytovém zařízení sociálních služeb neuvedeném v zákonu
o místních poplatcích a v zařízení lůžkové zdravotní péče neuvedeném v zákonu o místních poplatcích,
b) poplatník s pobytem v obci, který se po dobu celého kalendářního roku zdržuje mimo území obce,
c) poplatník s místem pobytu v sídle ohlašovny obecního úřadu,
d) poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 6 let věku,
e) poplatník, který má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to od povinnosti platit poplatek dle článku
2 odst. 1 písm. b) vyhlášky.
f) poplatník, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Úleva od poplatku se poskytuje:
a) poplatníkovi, který v příslušném kalendářním roce dovrší 66 a více let věku, ve výši 200,- Kč,
b) poplatníkovi studující v denní či prezenční formě studia, který je v průběhu studia ubytován mimo území
obce, ve výši 200,- Kč.

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 15 dnů od skutečnosti
zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě nesplnění této povinnosti, nárok na osvobození
nebo úlevu zaniká.

poplatek za psa ve výši 50,- Kč/1 pes (za každého dalšího 50,- Kč)
Poplatky za odpady a psy můžete uhradit přímo na Obecním úřadě v Živanicích
v úředních hodinách nebo bankovním převodem
číslo účtu:
8328561
kód banky:
0100
variab. symbol:
čp.domu a identifikační číslo obce
Identifikační číslo obce = Živanice 01, Nerad 02, Dědek 03
Příklad: Živanice 456, tzn.45601
do poznámky pro příjemce napsat příjmení, odpady, pes nebo obojí
Při platbě bankovním převodem si vyzvedněte pytle a známky na popelnice
na Obecním úřadě.
Poplatky jsou splatné do 30. 4. 2020 - celá částka JEDNORÁZOVĚ!
Živanice 152, 533 42 Živanice
tel.: 466 924 175, mobil: 724 880 011
e-mail: obec@zivanice.cz, DS: tyua5rz, www.zivanice.cz
IČ: 00274658
bankovní spojení: 8328561/0100

