Ohlášení nároku na osvobození
od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Spytihněv dle zákona o místních poplatcích a OZV obce Spytihněv č. 4/2021
Místo a datum podání ohlášení: V

dne:

Ohlašovatel:
Jméno a příjmení,

trvalé bydliště (u cizinců přechodné nebo dlouhodobé)

………………………………………………………….

Spytihněv č.p..……………… Rodné číslo……………………………

Telefon: ………………………………………………..

e-mail :…………………………………………………………………….

Ohlašuji nárok na OSVOBOZENÍ od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Spytihněv za rok 2022 z následujících důvodů (viz. informace na zadní straně oznámení): 1 odpovídající zaškrtněte
poplatník má bydliště v jiné obci, kde je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu – dokládá potvrzením o úhradě za každý

□
kalendářní rok,
□ umístění 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,
□ umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
□ umístění v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
□ poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) OZV, který má ve vlastnictví nemovitou věc – byt, rodinný dům nebo stavbu určenou pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a zároveň alespoň jeden z vlastníků je poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky,
□ umístění ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu,
□ poplatník zdržující se nepřetržitě v zahraničí po celý příslušný kalendářní rok, ve kterém má být poplatek uhrazen – dokládá potvrzením o
bydlišti, zaměstnání případně jiným dokladem,
□ poplatník se narodil v příslušném kalendářním roce,
□ poplatník je držitelem průkazu ZTP/P, - dokládá průkazem ZTP/P,
□ poplatník je přihlášen v místě ohlašovny Obecního úřadu Spytihněv a v obci se po celý příslušný kalendářní rok nezdržuje – dokládá nájemní
smlouvou v místě skutečného pobytu, případně jiným dokladem o bydlišti.

Ohlašuji nárok na ÚLEVU 50% z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Spytihněv za rok 2022 z následujících důvodů (viz. informace na zadní straně oznámení): 1
poplatník je k 1.1. příslušného kalendářního roku mladší 3 let,

□
□ poplatník je studentem do 26 let věku a po dobu studia je ubytován mimo území obce – dokládá potvrzením o ubytování nebo nájemní
smlouvou,
□ poplatník je hospitalizován v nemocničním zařízení déle než 6 měsíců – dokládá potvrzení zdravotnického zařízení,
□ poplatník je k 1.1. příslušného kalendářního roku starší 75 let.

Nárok na osvobození ohlašuji na období od ........................... do ..............................
V případě, že pominou důvody osvobození, pro které ohlášení podávám, zavazuji se ohlásit tuto skutečnost do 15 dnů správci poplatku a uhradit
poplatek od doby, kdy důvody pro osvobození od poplatku pominuly.
V případě splnění podmínek pro osvobození či úlevu je třeba vrátit dříve uhrazený poplatek v hotovosti na pokladně obce nebo na účet číslo 1:
Přiložené listiny - doklad / potvrzení osvědčující tvrzené skutečnosti:

Podpis ohlašovatele:
(podpisem stvrzuji pravdivost a úplnost uvedených údajů)
Žádost o osvobození / úlevu místního poplatku _ obec Spytihněv _ formulář 2022/1

Přijetí ohlášení dne (vyplní úřad):

Pravidla osvobození od místního poplatku za komunální odpad pro rok 2022 dle zákona o
místních poplatcích a OZV obce Spytihněv č. 4/2021 ve vztahu k ohlašovací povinnosti

Podmínky nároku na osvobození a úlevu dané zákonem o místních poplatcích a dané vyhláškou
a podléhající ohlašovací povinnosti (čl. 7 OZV č. 4/2021)
odst. 1: Nárok na osvobození nebo úlevu je poplatník povinen správci poplatku ohlásit nejpozději do 30.1.
příslušného kalendářního roku.
odst. 2: Pokud skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku nastala až po 30.1.
příslušného kalendářního roku, je poplatník povinen ji ohlásit a doložit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího
vzniku. Z doložených dokladů musí pro daný kalendářní rok jednoznačně vyplývat ohlašovaný nárok na
osvobození nebo úlevu.
odst. 3: V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od
poplatku ve lhůtě stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto
poplatku zaniká.
odst. 4: Jestliže pominou důvody, pro které bylo poplatníkovi poskytnuto osvobození nebo úleva od poplatku, je
poplatník tuto skutečnost povinen do 15 dnů ohlásit správci poplatku a poplatek uhradit, a to od doby, kdy
důvody pro osvobození nebo úlevu od poplatku pominuly.
Povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným
způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů
zveřejní správce poplatku na své úřední desce.
V případě nejasností se můžete informovat na Obecním úřadě Spytihněv, správa místních poplatků, Spytihněv
č.p. 359, tel.: 571 117 121, mobil: 724 179 329, e-mail: ou@spytihnev.cz
Veškeré informace jsou též k dispozici na internetové adrese www.spytihnev.cz/ Služby obce / Nakládání
s odpady /

Žádost o osvobození / úlevu místního poplatku _ obec Spytihněv _ formulář 2022/1

