Splatnost poplatků v roce 2022
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.5.2022

1.

Sazba poplatku činí 800,-- Kč

2.

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý
kalendářní měsíc, na jehož konci:
a)

Není tato fyzická osoba přihlášena v obci nebo
je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena

3.

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci
a)

je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

b)

poplatník nevlastní tuto nemovitou věc nebo

c)

je poplatník od poplatku osvobozen.
Osvobození a úlevy

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 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 chráněném bydlení
nebo

e)

na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Osvobozený je dále občan přihlášený k trvalému pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Lužná, který se současně v obci Lužná nezdržuje déle
než 6 po sobě jdoucích měsíců.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok
na osvobození zaniká.

Místní poplatek ze psů
Poplatek je splatný do 31.5.2022
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)

za jednoho psa

200,-- Kč

b)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

300,-- Kč

c)

za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

100,-- Kč

d)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let

150,-- Kč

Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle
zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštním právní předpis.

Poplatek za služby za hrobové místo
Poplatek je splatný do 30.11.2022
Sazba poplatku 100,-- Kč za kalendářní rok

Žádáme občany, aby poplatky zasílali na účet Obce Lužná č.ú. 540555349/0800
variabilní symbol je stejný, jako v předešlých letech. V případě, že variabilní symbol nevíte, do poznámky k platbě
uveďte jméno poplatníka a název poplatku (např. odpad, pes, hřbitov).
V případě, že nevlastníte účet zaplatit v pokladně OÚ Lužná v
úřední dny v pondělí a ve středu 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hod.

