
     M Í S T N Í  P O P L A T K Y  -  na rok 2023 

Na základě usnesení obecního zastupitelstva a podle platných Obecně závazných 

vyhlášek obce Ludkovice jsou na rok 2023 vybírány tyto místní poplatky: 

 

 

I.  POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 
Základní poplatek v obci Ludkovice a v místní části Pradlisko je  500,- Kč           

na osobu a rok a poplatníkem poplatku je:  

1.  a) fyzická osoba přihlášená v obci,  

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 

2.  Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro  

rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 

 

Osvobozeni od poplatku jsou mj.: 

- osoby umístěné v domově pro seniory, v domově pro zdravotně postižené,    

  v domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení 

       - děti narozené v roce, za který je poplatek vybírán 

       - osoba, která je přihlášena k trvalému pobytu v sídle ohlašovny OÚ  

       - osoba, která se po celý příslušný kalendářní rok zdržuje v zahraničí  

 

 

II. POPLATEK ZE PSŮ   
platí držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Ludkovice a místní 

části Pradlisko. Poplatek se platí ze psů, starších tří měsíců.   

 

Sazba poplatku za kalendářní rok 
- za jednoho psa ………………………..…………….  100,- Kč 

- za druhého a každého dalšího psa …………………. 100,- Kč 

Osvobození  

- od poplatku se osvobozují osoby přihlášené mimo zastavěnou část obce 

   ………………………………………………………….. za prvního psa. 

            Úlevy 

           - úleva se poskytuje ve výši 50,- Kč osobám přihlášeným mimo zastavěnou  

              část obce ……………………………   za druhého a každého dalšího psa. 

 

 

TERMÍN PRO ZAPLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ :       - do  31. března 2023 

 

      Poplatky mohou poplatníci zaplatit: 

1. v hotovosti na obecním úřadě v Ludkovicích v úředních hodinách: 
(úřední hodiny:  Pondělí a Středa  8.00 - 12.00, 13.00 – 17.00 hod.) 

2.  bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 6423661/0100.  

Při platbě na účet uveďte variabilní symbol, kterým je číslo popisné Vašeho domu, 

popř. číslo evidenční. Do kolonky specifický symbol uveďte požadovaný počet 

nálepek na popelnici (1 nádoba = 1 nálepka). 

 

 


