NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY - MÍSTNÍ POPLATKY
Zastupitelstvo města Břidličná se na svém zasedání dne 11.12.2019 usneslo vydat nové obecně
závazné vyhlášky města Břidličná o místních poplatcích s účinností od 1.1.2020. Níže
uvádíme přehled nejdůležitějších změn.

Poplatek „za komunální odpad“





NAVÝŠENÍ SAZBY POPLATKU
Vzhledem k neustále rostoucím nákladům na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu se od 1.1.2020 zvyšuje sazba poplatku na 600,- Kč na osobu a kalendářní rok.
Pokud hradíte poplatek prostřednictvím trvalého příkazu, je nutné si změnit částku.
Poplatníci, kteří hradí poplatek prostřednictvím služby SIPO, se nemusejí o nic
starat. Částka jim bude změněna správcem poplatku.

Poplatek ze psů


SNÍŽENÁ SAZBA
Vzhledem k novele zákona o místních poplatcích není od 1.1.2020 přiznána snížená
sazba poživatelům důchodu (starobního, invalidního, sirotčího, vdovského či
vdoveckého), ale je určena poplatníkům starším 65 let. Správce poplatku tedy sníženou
sazbu přizná na základě věku poplatníka a poživatelé důchodu mladší 65 let o sníženou
sazbu přijdou (pokud případně nedoloží jiné skutečnosti zakládající nárok na osvobození/
úlevu - viz. níže). Od 1.1.2020 je také zrušena nižší sazba pro psy chované na zahradě.



OSVOBOZENÍ A ÚLEVY
Novelou zákona o místních poplatcích se rozšířil okruh osob, které mají nárok na
osvobození. Od 1.1.2020 je od poplatku ze psů osvobozen nejen držitel průkazu ZTP/P,
ale také držitel průkazu ZTP. Tento údaj je však nutné správci daně nahlásit do 31.10.
daného kalendářního roku, jinak nárok na osvobození propadá!



NAVÝŠENÍ SAZEB POPLATKU
Poplatek ze psů má především regulační funkci, tj. omezení počtu psů ve městě. Z tohoto
důvodu se od 1.1.2020 navýší sazby poplatku. Konkrétní sazby jsou uvedeny v obecně
závazné vyhlášce města Břidličná č. 2/2019.




Pokud hradíte poplatek prostřednictvím trvalého příkazu, je nutné si změnit částku.
Poplatníci, kteří hradí poplatek prostřednictvím služby SIPO, se nemusejí o nic
starat. Částka jim bude změněna správcem poplatku.

Poplatek z pobytu


NOVELA ZÁKONA
Novela zákona o místních poplatcích nahrazuje nynější poplatek z ubytovací kapacity
poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat každý krátkodobý úplatný pobyt trvající
nejvýše 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu. Rozšíří se tak okruh ubytovacích
zařízení, kterých se má výběr místního poplatku týkat, o další prostory jako jsou
například byty, chaty, chalupy a ateliéry.



NAVÝŠENÍ SAZBY
Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE POKLADNA BUDE V NOVÉM ROCE
OTEVŘENA OD STŘEDY 15. LEDNA 2020.
Vladimíra Poláčková, DiS., referent finančního odboru

