OBEC MUKAŘOV
Příčná 11, 251 62 Mukařov

Oznámení nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
(Titul) jméno a příjmení osoby, která prohlášení vyplnila

trvalé bydliště / adresa pro příjem pošty

Telefon: ……………………………………………………..

e-mail: …………………………………………………………..

Oznamuji splnění podmínek pro osvobození nebo úlevy od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v obci
Mukařov za tyto osoby:
Jméno a příjmení

Datum
narození

Adresa, na které má osoba
bydliště

Důvod
Platnost
osvobození od-do
nebo úlevy
(písmena a)
až j) níže)

Předložený
doklad
(vyplní pracovník
OÚ Mukařov)

Obecně závazná vyhláška 5/2021 stanoví pro poplatníky, jimž poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci:
1. osvobození od poplatku pro osoby, které jsou:
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště,
b) umístěny 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,
c) umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
v chráněném bydlení,
e) na základě zákona omezeny na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
f) se prokazatelně zdržují nepřetržitě více než 9 měsíců v zahraničí v průběhu příslušného kalendářního roku, za který se
poplatek platí,
g) narozeny v příslušném kalendářním roce,
h) čtvrtým a dalším nezletilým dítětem žijícím ve společné domácnosti alespoň s jedním rodičem přihlášeným v obci Mukařov,
i) členem zásahové jednotky požární ochrany nebo s členem zásahové jednotky tvoří společnou domácnost;
2. úlevu od poplatku ve výši 30 % pro osoby, které jsou
j) držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
V případě, že pominou důvody osvobození nebo úlevy, je poplatník nebo jeho zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit
do 15 dnů správci poplatku a uhradit poplatek od doby, kdy důvody pro osvobození od poplatku pominuly. Pro posuzování nároku
na osvobození je rozhodný stav na konci kalendářního měsíce.
Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé.
Datum ………………………………………………
tel/fax: 323 660 246

Podpis …….…………….…………………………………
e-mail: obec@mukarov.cz

IČ: 00240508

