Platbu za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa
je třeba uskutečnit nejpozději do 31. 5. 2022, a to buď
v hotovosti na Obecním úřadě, nebo bezhotovostně dle
následujících platebních pokynů.
Poplatek za svoz komunálního odpadu:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Částka:

35920181/0100
0001345xxx
dle přiložené tabulky

xxx= číslo popisné plátce (např. číslo popisné 25 bude mít VS 0001345025)

Poplatek za psa:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Částka:

35920181/0100
0001341xxx
50,- Kč za každého psa

xxx = číslo popisné plátce (např. číslo popisné 30 bude mít VS0001341030)

Výše poplatků
Výše poplatku se stanovuje na základě Obecně závazné vyhlášky obce Židněves č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství

240,- Kč
Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci
nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba a
která je umístěna na území obce.

0,- Kč
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z
důvodu přihlášení v obci a která je:
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
f) prokazatelně pobývá mimo území České republiky nepřetržitě po dobu delší než
11 měsíců.

Příklad č. 1: POPLATNÍK STARŠÍ 18 LET (240,-Kč) + POPLATNÍK STARŠÍ 18 LET (240,- Kč) +
POPLATNÍK MLADŠÍ 18 LET (240,-Kč) + POPLATNÍK STARŠÍ 18 LET STUDUJÍCÍ A UBYTOVANÝ
MIMO UZEMÍ OBCE (240,- Kč) = 4 x 240 = 960,- Kč
Příklad č. 2: POPLATNÍK (240,-Kč) + OSOBA POBÝVAJÍCÍ MIMO ÚZEMÍ ČR MIN. 11MĚS. (0,- Kč)
= 240,- KČ
Příklad č. 3: VLASTNÍK NEMOVITOSTI BEZ PŘIHLÁŠENÉ FYZICKÉ OSOBY (240,- Kč) = 240,- Kč

