Městský úřad Valtice, odbor ekonomický, nám. Svobody 21,
691 42 Valtice

Informace k místnímu poplatku za svoz komunálního odpadu ve městě Valtice
Místní poplatek za komunální odpad je zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 4/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou
schválilo zastupitelstvo Města Valtice 14. 12. 2015 usnesením číslo 8 s účinností od 1. 1.2016.
V této nové vyhlášce je rovněž zahrnuta i změna na novelizované znění zákona o místních poplatcích, neboť se
zde rozšířil okruh poplatníků, kteří jsou dle zákona osvobozeni.

Poplatníkem se stává
-

fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (týká se i občanů s trvalým pobytem na
ohlašovně MěÚ Valtice, Náměstí Svobody 21)
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
fyzická osoba, které byl, podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR, povolen trvalý
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
fyzická osoba, která, podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana, podle zákona upravující azyl, nebo
dočasná ochrana, podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

Sazba poplatku
Sazba poplatku za rok činí ………….. 500, 00 Kč/osoba.

Osvobození
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) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se dále osvobozují:
a) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody,
b) osoby pobývající po dobu minimálně 6 měsíců v příslušném kalendářním roce mimo
území České republiky, a to za dobu tohoto pobytu. Tuto skutečnost je poplatník
povinen prokázat (např. čestným prohlášením).

Splatnost poplatku a úhrada poplatku
Poplatek je splatný nejpozději …………………… do 31. května příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ Valtice dle pokladních hodin pro
veřejnost.
Dále převodním příkazem na číslo účtu 1382007359/0800, v. s. 1340 (ve zprávě pro příjemce
uveďte jména členů domácnosti, pro které je platba určena).

 Čestné prohlášení poplatníka – žádost o osvobození od platby poplatku za KO

