Místní poplatky v roce 2019
Místní poplatek za odpad
Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je výše
poplatku 500 Kč. Poplatek je splatný do 31. 3. 2019. V případě, že je poplatek zaplacen za celou
rodinu a převyšuje částku 2.000 Kč, je možné uhradit tuto částku ve dvou splátkách (první splátka do
31. 3. 2019 a druhá do 31. 8. 2019).
V případě změny místa trvalého pobytu, a nebo změny vlastnictví stavby v průběhu kalendářního
roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců, kdy byl poplatník
trvale přihlášen v obci, a nebo vlastnil nemovitost.
Úleva na poplatku ve výši 50 % se poskytuje studujícím nad osmnáct let na základě předložení
dokladů o vysokoškolském studiu a dokladu o ubytování.
Osvobozují se:
- poplatníci, kteří pobývají déle než 6 po sobě jdoucích měsíců ve věznici, zdravotnickém zařízení,
zařízení sociálních služeb, nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy - tyto skutečnosti je nutno osvědčit na podatelně Obecního úřadu Proboštov
- poplatníci, kteří žijí déle než 12 po sobě jdoucích měsíců v zahraničí - tuto skutečnost je nutno
osvědčit
- poplatníci mladší 18 let, osvobození se poskytuje již za celý kalendářní rok, ve kterém poplatník
dovršil 18 let věku
- poplatníci starší 70 let, osvobození se poskytuje již za celý kalendářní rok, ve kterém poplatník
dovršil 70 let věku.
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů se hradí dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 ze psů starších 3 měsíce.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2019. V případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu
kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná do dvaceti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
Poplatník je povinen do 15 dnů ohlásit vznik poplatkové povinnosti a také každou změnu, která má
vliv na výši poplatku.
Výše poplatků pro rok 2019:
200 Kč za psa v rodinném domě

+ 300 Kč za dalšího psa

400 Kč za psa v jiném domě

+ 600 Kč za dalšího psa

Osvobození od tohoto poplatku stanovuje zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Dle zákona o místních poplatcích č. 565/1990Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s Obecně závaznou vyhláškou Obce Proboštov č. 3/2015 a s Obecně závaznou vyhláškou
č. 4/2010, o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2018 budou poplatníci, kterým vznikne
nově v roce 2019 nárok na osvobození, o osvobození žádat. Poplatníci, kteří budou mít zájem
osvobození uplatnit, mohou vyplnit prohlášení k místnímu poplatku, které bylo pro tento účel
vytvořeno. Toto prohlášení je k dispozici na našich stránkách www.ouprobostov.cz a v podatelně
obecního úřadu.
Poplatníkům, kteří nesplní tuto povinnost, nárok na osvobození zanikne dle § 14 a odst. 4
zákona o místních poplatcích č. 565/1990Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Placení místních poplatků
Platbu těchto poplatků je možno uhradit:
a) v podatelně OÚ Proboštov v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00 hod. do 11.50 hod. a od
13.00 hod. do 16.50 hod. - v hotovosti či platební kartou
b) na účet KB Teplice č. účtu 3224501/0100 - var. symbol - odpad 1340
var. symbol - pes
1341
Nutno uvést do poznámky příjmení.
Sloupová Petra, odborný referent

