Obec Voděrady
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD 1.1.2022 – NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY.
Jaká je výše poplatku za svoz komunálního odpadu?
Sazba poplatku činí 600,- Kč na poplatníka na 1 rok.
Kdo je poplatníkem poplatku?
Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) 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.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Do kdy a kde musím poplatek zaplatit?
Poplatek je splatný jednorázově od 3. ledna 2022, nejpozději však do 30. dubna 2022 v hotovosti
v kanceláři obecního úřadu Voděrady. Na případné bezhotovostní platbě je nutné se předem
dohodnout.
Nabízíte nějaké úlevy nebo osvobození od poplatku?
Úleva
Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) v daném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku, a to ve výši 50 % z celkové sazby
poplatku,
b) je držitelem průkazu ZTP/P, a to ve výši 50 % z celkové sazby poplatku, tuto skutečnost je nutné
doložit do 15. ledna příslušného kalendářního roku
Osvobození
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci
a která:
a) je přihlášena v sídle ohlašovny
b) se v průběhu příslušného kalendářního roku (od 1. ledna do 31. prosince) zdržuje
mimo území obce,
c) se narodila v příslušném kalendářním roce
Dostanu nějakou známku po zaplacení poplatku?
Ano, po zaplacení poplatku dostanete známku, kterou nalepíte na popelnici. Svozová firma tak
bude vědět, že může příslušnou popelnici vyvážet.
Dokud nezaplatím poplatek, nedostanu známku. Budu mít tedy nárok od ledna na vyvezení
popelnice?
V tomto případě svozová firma bude tolerovat přechodnou dobu, tj. do 30. dubna 2022, než
poplatníci zaplatí své poplatky a bude popelnice vyvážet. Nebudou-li poplatky zaplaceny
poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.
PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ DOTAZY NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT BUĎ OSOBNĚ,
NEBO NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 494 384 524

