OBECNÍ ÚŘAD SVATÝ JAN POD SKALOU
PŘEHLED MÍSTNÍCH POPLATKŮ – PLATNOST OD 1.1.2020
Odpady
660.-Kč/rok na každou trvale hlášenou osobu v obci (za třetí a další dítě do 15 let se neplatí)
660.-Kč/rok za rekreační nemovitost, kde není nikdo hlášen k pobytu
540.-Kč/rok na každou trvale hlášenou osobu, která v daném roce dosáhne věku 70 let a více.
Splatnost poplatku za odpad je 31.března, popřípadě lze hradit na etapy:
- první polovina poplatku do 31. března
- druhá polovina poplatku do 31. srpna.

Poplatek za psy
200.-Kč/rok,
300,-Kč/rok za každého dalšího psa, splatnost poplatku je do 31.3.daného roku
150.- Kč/rok za psa, jehož držitelem je osoba, která v daném roce dosáhne 65 let.
200.- Kč/rok za každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba, která v daném roce dosáhne 65 let.
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 zvláštní
právní předpis.
Při nedodržení termínu platby je obec oprávněna navýšit poplatek až na 300 %.

Možnosti úhrady
1. osobně na OÚ ve Sv. Janu – každou středu od 9 do 12 hod., každý pátek od 16 do 19 hod.
2. složenkou na číslo účtu OÚ 178157718/0300, variabilní symbol – viz níže.
3. platebním převodem na číslo účtu OÚ 178157718/0300, variabilní symbol – viz níže.

Variabilní symbol uveďte jako kód ve formátu xxxxyyzzz, kde
xxxx nahradíte rokem, za který hradíte poplatky,
yy
kódem části obce (01 - Svatý Jan, 02 – Sedlec, 03 – Záhrabská),
zzz nahradíte Vaším číslem popisným či evidenčním v tříčíselném formátu (takže č.p. 6 například
uvedeme jako 006, č.e. 42 jako 042 a podobně).
Všechny poplatky lze zaplatit najednou součtem všech adekvátních položek (nutno však rozepsat).

