Obecní úřad Mysločovice
tel.: 577 121 050, e-mail: ou@myslocovice.cz
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vznik / změna poplatkové povinnosti
Poplatník:
Jméno, příjmení ……………………………………..……………………………..…………….………………..
Datum narození ……………………..……….
Místo přihlášení: Mysločovice č. p. ………...
Další adresa pro doručování ……………………..………………………………………………….…………….

Skutečnosti dokládající vznik nároku na případné osvobození od poplatku – zakroužkujte z níže
uvedených možností:
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení
v obci a která je1
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této
jiné obci bydliště,
b) umístěna 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) umístěna 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) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího
vězení.
(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci
a) a to do konce měsíce, ve kterém dovrší tří let věku,
b) která pobývá v zahraničí nepřetržitě déle než šest měsíců příslušného kalendářního roku,
c) která je přihlášena na sídle ohlašovny Obecního úřadu Mysločovice, tj. Mysločovice
čp. 21.
Vznik nároku na osvobození od poplatku dle odst. (1) a odst. (2) písm. b) dokladuji předložením:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Dojde-li ke změně výše uvedených údajů, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne,
kdy nastala. (Povinnost ohlásit 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 je zveřejněn na úřední desce správce.)

V Mysločovicích dne ……………………………..

Podpis poplatníka / zákonného zástupce / opatrovníka
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§ 10g zákona o místních poplatcích

