Úhrada poplatků za rok 2022 - odpad
Úhrada poplatku za místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství – OZV č. 2/2021
a) Výše poplatku na jednoho poplatníka je 700 Kč za rok se splatností do 31. 3. 2022.
Platba společným
zástupcem za poplatníky
700,700,700,1400,700,2100,4 a více stejným způsobem = 700,- x počet osob

Počet osob s TP na č. p.
1
2
3

Předpis za 1 poplatníka

b) Výše poplatku za nemovitost, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, je 700 Kč
za rok se splatností do 31. 3. 2022.
Při opožděné platbě, to je pokud nebude částka zaplacena do 31. 3. 2022, včetně, fyzicky na OÚ Zlobice
v úřední hodiny pro veřejnost nebo pokud nebude k tomuto datu připsaná na bankovní účet obce ve
správné výši, může dojít k jejímu navýšení podle platné Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021.
Neuhrazení poplatku do daného termínu je porušení poplatkové povinnosti. Nebude-li poplatek
zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud nebude poplatek uhrazen ani po vydání
platového výměru, přistoupí správce poplatku k jeho vymáhán pomocí exekuce. Toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku sledující jeho osud.
Povinnost ohlásit správci poplatku vznik i zánik poplatkové povinnosti má každý poplatník nejpozději
do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti dle daňového řádu.
Poplatek lze uhradit dvěma způsoby:

I.

Úhrada poplatku na pokladně Obecního úřadu Zlobice, č. p. 77

Při úhradě v hotovosti na pokladně musí poplatník nebo společný zástupce znát jméno, příjmení,
bydliště a datum narození všech poplatníků, za které poplatek odvádí, tzn. mít s sebou vyplněný
formulář „Oznámení společného zástupce“.
Úřední hodiny pro veřejnost:

Po - 13:00 - 17:00
II.

St - 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

Čt - 8:00 - 12:00

Bezhotovostní převod na bankovní účet Obce Zlobice vedený u ČSOB

Úhrada bezhotovostním převodem odvedena poplatníkem nebo společným zástupcem, musí být
provedena jedním příkazem k úhradě. Úhrada musí být připsána na účet obce nejpozději do 31.

3. 2022. S vyplněným formulářem „Oznámení společného zástupce“ naloží podle popisu na
následující straně.

Adresa správce poplatku – Obecní úřad Zlobice, Zlobice 77, 768 31 Zlobice
Bankovní účet správce poplatku – 280575545/0300 vedený u ČSOB.

Variabilní symbol
Zlobice

91xxx (xxx = číslo popisné)

Bojanovice 90xxx (xxx = číslo popisné)

Oznámení společného zástupce
Společný zástupce oznámí správci poplatku jména, data narození a adresu poplatníků, za které bude
poplatek odveden. Pro toto oznámení společný zástupce vyplní formulář „Oznámení společného
zástupce“, který je dostupný v elektronické formě na webových stránkách obce (http://www.zlobicebojanovice.cz) nebo si formulář vyzvedne na Obecním úřadě Zlobice, v úředních hodinách pro veřejnost.
Vyplněný formulář odevzdá elektronicky na e-mailovou adresu ou@zlobice-bojanovice.cz nebo fyzicky
na Obecním úřadě ve Zlobicích v úřední hodiny pro veřejnost anebo vhozením v obálce do poštovní
schránky Obecního úřadu (hnědá schránka u hlavních vstupních dveří do budovy nebo schránka v bílých
vstupních dveřích do úřadu). Informace ve zprávě pro příjemce u bezhotovostního příkazu

není splněním ohlašovací povinnosti!
Pokud nebude tento vyplněný formulář doručen na Obecní úřad Zlobice nejpozději v den platby, tak
nemůže být správně přiřazena platba k jednotlivým poplatníkům a platba bude brána jako
neidentifikovatelná, následně bude platba vrácena zpět na účet odesílatele. Navíc se za nesplnění
oznamovací povinnosti plátce vystavuje riziku uložení pořádkové pokuty.

Osvobození a úlevy se řídí OZV č. 2/2021

Známky na popelnice
Popelnice bez platné známky společnosti Biopas na rok 2022 nebudou po 31. 3. 2022 vyvezeny.
Poplatníkům, kteří bezhotovostně zaplatili do 31. 3. 2022, bude nalepovací známka na popelnici
hromadně doručena do poštovní schránky do pátku 8. 4. 2022 (svoz komunálního odpadu je až 13. 4.
2022).

