Poplatky za komunální odpad a za psa na rok 2022
Sazba poplatku za komunální odpad na rok 2022 pro fyzickou osobu, která je přihlášena
k trvalému pobytu v obci:
600 Kč/za poplatníka s trvalým pobytem
Osvobozeny jsou děti ve věku do pěti let. Rozhodným dnem pro zařazení do věkové
kategorie je 1. leden kalendářního roku, na který se platí (osvobozené od poplatku jsou děti
narozené od 1. 1. 2017).
Úleva pro všechny poplatníky, starší 70 let ve výši 100 Kč, pro zařazení do věkové
kategorie je rozhodující 1. leden kalendářního roku, na který se poplatek platí
(částka po slevě je 500 Kč).
Sazba poplatku za komunální odpad na rok 2022 pro fyzickou osobu:
a) kterému byl povolen trvalý pobyt,
b) který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
c) který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle
zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné
ochraně cizinců,
d) kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné
ochrany cizinců.
600 Kč/za poplatníka (cizince) s trvalým nebo přechodným pobytem
Sazba poplatku za komunální odpad na rok 2022 pro fyzickou osobu, 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.
600 Kč/za objekt na rok
Sazba poplatku za psa na rok 2022:
200 Kč/ za psa na rok
Poplatek za komunální odpad a za psa na rok 2022 se vybírá do 31. května 2022.
Poplatek za komunální odpad a poplatek za psa je možno uhradit přímo přes pokladnu
na OÚ Viničné Šumice v úřední dny:
pondělí a středa od 8:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.
Dále je možné poplatek uhradit bezhotovostním převodem na účet obce Viničné Šumice
č. účtu: 10620641/0100, variabilní symbol uvést číslo popisné nebo evidenční rodinného
domu nebo rekreačního objektu, nejpozději s datem připsání na náš účet
k 29. květnu 2022. Pod VS uvést platbu za KO a za psa dohromady.
Upozornění pro občany, kteří dokládají Čestné prohlášení (při osvobození osob):
Je nutné podepsat na OÚ Viničné Šumice nejpozději do 30. 5. 2022.
Poplatek za komunální odpad a poplatek za psa se vybírá podle Obecně závazných vyhlášek
obce Viničné Šumice č. 2/2019 – o místním poplatku ze psů a č. 1/2021 – o místním poplatku
za komunální odpad.

