Místní poplatek
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).
- poplatek pro rok 2022 činí 600 Kč na jednu osobu dle OZV č. 5/2021
- poplatek je splatný do 31. 3. 2022 nebo na 2 splátky do 31. 3. a 31. 8. 2021
- každá osoba obdrží do schránky do konce ledna složenku s variabilním
symbolem, kterou lze uhradit těmito způsoby.
Způsob úhrady:
- bezhotovostní úhrada bankovním převodem: na č. účtu 289947026/0300, je třeba znát
variabilní symbol, který má každá osoba odlišný, úhradu zašlete na každý variabilní
symbol jednotlivě,
- hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu (1. patro, budova MěÚ
Vratimov, Frýdecká 853/57), platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím
člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu, za nezletilé děti zajišťují platbu jejich
zákonní zástupci
- složenkou na poště: zde je nutno počítat s poplatkem za úhradu.
Osvobození a úlevy
- Úleva se poskytuje každé osobě, která k 1. lednu příslušného roku dosáhl věku
nejméně 70 let, a to ve výši 240 Kč. Tudíž bude platit 360 Kč.
- Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení ve městě a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a
má v této jiné 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 v chráněném bydlení, nebo e) na základě zákona
omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
Kdo je ze zákona povinen hradit poplatek?
- každá fyzická osoba přihlášená v obci,
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.

