Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
sdělení pro občany

Poplatek platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých 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.
Ohlášení poplatku:
Poplatník je povinen:
- ohlásit správci poplatku (OÚ Komňa) vznik své poplatkové povinnosti, nejpozději do 30 dnů
ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla a zánik své poplatkové povinnosti,
v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
- ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě
další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku.
- ohlásit správci poplatku změnu údajů uvedených v ohlášení, nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy nastala, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození,
nebo úlevu od poplatku.

Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba:
- je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci
nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem,
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

Osvobození od poplatku
a) od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
1. 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,

2. 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,
3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově
se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

b) od poplatku se osvobozují:
1. studující v cizině na základě předložení např. studijního průkazu a pracující v cizině na
základě předložení např. pracovního povolení
2. fyzická osoba s trvalým pobytem v cizině za účelem sloučení rodiny na základě
předložení např. dokladu o trvalém pobytu v cizině,
3. fyzickou osobu s trvalým pobytem na úřední adrese v obci,
4. poplatník, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby sloužící k rekreaci na
území obce a hradí-li už 1x jako osoba přihlášená v obci
5. děti narozené v daném kalendářním roce.
c) úleva se poskytuje:
fyzické osobě, pokud přiblížení svozového vozidla k nemovitosti nedovolují technické
podmínky ve výši 100 Kč.

Poplatek za svoz odpadu činí 450 Kč na rok za 1 osobu. Poplatek je splatný bez vyměření
do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Poplatky nezaplacené včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku platebním
výměrem.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti do pokladny Obce Komňa nebo převodním příkazem
na účet Obce Komňa – č. ú. 14824721/0100.
Pro správné přiřazení platby je nutno uvést správný variabilní symbol: 1340, specifický
symbol: rodné číslo nebo datum narození zástupce, který úhradu provádí, zpráva pro
příjemce: jména členů rodiny (poplatníků), za které je platba zaslána.
Pro upřesnění je možné se informovat na tel. 572 641 140 v kanceláři OÚ.
Kompletní Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 k tomuto poplatku je k nahlédnutí na
internetových stránkách obce pod odkazem vyhlášky.

