Obec Losiná
Losiná 11, 332 04 Nezvěstice

OHLAŠOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU
ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
V souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou oznamuji
vznik
změnu
zánik
poplatkové povinnosti k výše uvedenému místnímu poplatku za vlastnictví nemovité věci zahrnující

byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.
I. Vlastník
Jméno a příjmení:

Adresa trvalého
pobytu:

Rodné číslo:

Ulice:

Číslo:

Obec:

PSČ:

Kontaktní adresa:
(pokud se liší od adresy TP)1
Tel2:

Datová schránka:
II.

E-mail2:

Nemovitost
stavba pro rodinnou rekreaci

byt

rodinný dům
Katastrální území,
parcelní číslo

Adresa nemovitosti (ulice, číslo popisné)

Číslo listu
vlastnictví

Byt č.
Datum nabytí vlastnického práva k nemovitosti:

III.

Zánik poplatkové povinnosti ke dni (uveďte datum a důvod):

Zánik
ke dni:

Důvod:

Datum podání_______________

podpis poplatníka nebo jeho zástupce_______________________

1

Zvolíte-li kontaktní adresu, písemnosti, které bude správce poplatku doručovat, budou zasílány na tuto adresu. Každou změnu je
nutné vždy ohlásit.
2

Nepovinné údaje – telefonní a e-mailový kontakt slouží pro neformální komunikaci správce poplatku s poplatníkem. Na e-mail mohou
být např. zasílány platební údaje a jiné informace vztahující se k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
a v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR také ve veřejném zájmu. Předpokládaná
doba zpracování je po dobu trvání poplatkové povinnosti a po dobu lhůty pro stanovení a placení
poplatku. Poté budou poskytnuté osobní údaje předmětem skartačního řízení.

Obecné informace
Další informace získáte:
Obec Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice
Milada Tančouzová, platba místních poplatků a Věra Lišková, správa místních poplatků
Tel: 377 916 216, e-mail: pokladna@losina.cz , obec@losina.cz , www.losina.cz

Odevzdání ohlášení
Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství lze odevzdat osobně
v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách Po a St v době 8:00 – 12:00 a 18:00 – 20:00 hodin,
v ostatních dnech po domluvě.
Pokud bude registrace zaslána poštou, je nutné doložit kopii smlouvy s vyznačenou doložkou zápisu
na katastr nemovitostí, kterou došlo ke změně majitele nemovitosti.

Úhrada místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Vlastníci si stanoví společného
zástupce pro platbu poplatku.
Po odevzdání přihlášky a zaevidování do registru plátců poplatku bude plátci poplatku doručena
poštovní poukázka k úhradě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, pokud
nebude poplatek zaplacen při odevzdání registrace hotově v pokladně úřadu.

UPOZORNĚNÍ K DORUČOVÁNÍ SPRÁVCI POPLATKU
Podání v této věci můžete učinit:
- osobním doručením formuláře na podatelnu Obecního úřadu Losiná, Losiná č.p. 11, kde můžete
podání učinit také ústně do protokolu.
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Obecního úřadu Losiná, Losiná č.p. 11,
332 04 Nezvěstice
- prostřednictvím datové schránky poplatníka, ID datové schránky: ygbbmvj
- e-mailem na adresu podatelna@losina.cz se zaručeným elektronickým podpisem. Nebude-li emailové podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem poplatníka, je poplatník povinen
toto podání do 5 dnů opakovat jedním z výše uvedených způsobů. Pokud tak poplatník neučiní,
hledí se na podání zaslané bez zaručeného elektronického podpisu, jako by nebylo učiněno.

