MÍSTNÍ POPLATKY 2019

ODPADY
400 Kč /osoba
- občan s trvalým pobytem v obci, cizinec s trvalým nebo
přechodným pobytem delším 90-ti dnů
- za rod. dům, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému
pobytu a její vlastník nemá v obci trvalý pobyt 400 Kč
- chaty
400 Kč/objekt/rok
Vlastník chaty s trvalým pobytem v Troubsku je od poplatku
osvobozen.
- dle OZV č. 1/2016 děti do 15 let (včetně roku, kdy 15 let
dovrší) platí polovinu poplatku,
tj. 200 Kč/osoba
- občané 80 a více let platí polovinu poplatku, tj. 200 Kč/osoba

PSI

200 Kč/ 1.pes (každý další pes + 50%)
(tzn. 2 psi = 500 Kč, 3 psi 800 Kč atd.)

Poplatky jsou splatné do 30. 4. 2019 a můžete je zaplatit:
hotově - v úřední dny od 1. 3. 2019 – 30. 4. 2019
pondělí
8.00 – 11.00
13.00 – 17.00 hod
středa
8.00 - 11.00
13.00 - 17.30 hod
složenkou,
nově prostřednictvím internetového bankovnictví –
podrobné informace k platbě naleznete v následujícím článku.
Více informací www.troubsko.cz, tel. 547227054 p.Šimečková

PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ prostřednictvím
INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ
Vážení občané,
od letošního roku bude možné platit místní poplatky také
bezhotovostním platebním stykem – prostřednictvím
internetového bankovnictví.
V průběhu měsíce února a března Vám bude do poštovní
schránky doručen „Platební předpis místních poplatků za rok
2019“, který bude vždy vyčíslen na konkrétní dům, dle čísla
popisného. Poplatky budou rozepsány jmenovitě a rozděleny na
jednotlivé poplatky. Na konci bude vyčíslena celková částka
k úhradě a variabilní symbol, na základě kterého bude platba
správně přiřazena.
VARIABILNÍ SYMBOL PROTO UVÁDĚJTE VŽDY!
ROVNĚŽ SYSTÉM NEUMOŽŇUJE ZAPLATIT JINOU
ČÁSTKU, NEŽ KTERÁ BUDE UVEDENA NA PLATEBNÍM
PŘEDPISU!
V případě jakýchkoli nejasností se dostavte osobně na OÚ
Troubsko, v úřední dny, kde společně uvedeme všechny
skutečnosti v soulad (jedná se např. o přihlášení/odhlášení psa,
apod.).
Součástí platebního předpisu budou známky na popelnici,
v případě potřeby dalších známek se dostavte na OÚ Troubsko.
Těším se na spolupráci s Vámi!
Informace na tel. 547227054 p. Šimečková

