MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2021
termín splatnosti - do 31. března 2021.



PLATBA BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM NA ÚČET OBCE

Vzhledem k epidemiologické situaci omezujeme přijímání plateb poplatků v hotovosti.

Žádáme proto občany a ostatní poplatníky, aby svou platbu místních poplatků od 1.
ledna 2021 prováděli PŘEDNOSTĚ PŘEVODEM NA ÚČET OBCE.
Sazby místních poplatků na rok 2021 - pro výpočet celkové platební povinnosti:
A. Poplatek za odpady:
400,- Kč za každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci (včetně cizinců)
400,- Kč za rekreační objekt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba.
Osvobozeny od poplatku jsou osoby umístěné v domovech pro seniory nebo v domovech
pro osoby se zdravotním postižením, děti narozené v roce, na který je poplatek vybírán,
osoby s trvalým pobytem v místě ohlašovny a občané žijící trvale mimo ČR.
B. Poplatek ze psa: (platí se ze psů, starších 3 měsíců):
100,- Kč za jednoho psa
100,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Částečné úlevy a osvobození mají osoby přihlášené mimo zastavěnou část obce.
Máte-li nějaké změny v poplatkové povinnosti ze psa oproti minulému roku (např. pořízení
nového psa, úhyn psa, aj.) oznamte změnu na obecní úřad Ludkovice ještě před provedením
platby, nejlépe do konce měsíce ledna 2021, aby správce poplatku mohl nastavit údaje pro
předpis pohledávky ve správné výši.
V případě dotazů, či nejasností týkajících se místních poplatků, nebo budete-li chtít předem
zkonzultovat vypočítanou výši svých poplatkových povinností, můžete kontaktovat obecní úřad
telefonicky na číslo: 577 131 933, popř. e-mailem na adresu: ludkovice@volny.cz.
Pro platbu poplatků převodem na účet obce uvádíme potřebné platební údaje:
číslo účtu obce:
6423661/0100
částka k úhradě:
vypočítaná celková výše poplatků za odpady + ze psa
variabilní symbol:
uveďte číslo popisné (popř. evidenční)
konstantní symbol: 558 (nepovinný údaj)
specifický symbol: uveďte požadovaný počet nálepek na popelnici.
Po zaplacení poplatků Vám nálepky na popelnici v požadovaném množství doručíme včas
do Vaší poštovní schránky nebo jiným způsobem.



PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V HOTOVOSTI
VÝBĚR MÍSTNÍCH POPLATKŮ V HOTOVOSTI BUDE ZAHÁJEN
OD 1. BŘEZNA 2021 A POTRVÁ DO 31. BŘEZNA 2021.

