Poplatky pro rok 2015
Roční poplatek za svoz domovního odpadu:
osoba trvale hlášená v obci ………………… 400 Kč
osoba trvale hlášená v obci – paseky … 250 Kč
fyzická osoba, která má ve vlastnictví na území obce rodinný dům, byt nebo chatu, ve které není
nikdo hlášený k trvalému pobytu …………400 Kč
Poplatek za svoz domovního odpadu se platí od 1. 2. 2015 do 31. 5. 2015.
Osvobození a úlevy od poplatku:






fyzické osoby, hlášené k trvalému pobytu na ohlašovně obecního úřadu, které se v obci
prokazatelně nezdržují,
děti narozené v daném kalendářním roce,
poplatník, který má v obci trvalý pobyt a současně zde má ve vlastnictví dům, byt nebo
stavbu k rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, platí
poplatek pouze jedenkrát,
poplatník, který se po dobu delší než šest měsíců zdržuje v zahraničí.

Poplatek se platí hotově na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet (číslo účtu:4729851/0100, variabilní číslo je číslo popisné). Po úhradě poplatku občan obdrží nový štítek na popelnici,
který si na ni nalepí.
Popelnice bez štítků nebudou od 1. 6. 2015 vyváženy.
Pokud budete potřebovat novou popelnici, můžete si ji zakoupit na obecním úřadě za 850 Kč. Odvoz
popelnice si zajistíte sami. V případě starších a imobilních občanů zajistí odvoz po domluvě obecní
úřad na své náklady.

Roční poplatek ze psů:
Poplatek za kalendářní rok činí:
za psa ……………………. 300 Kč
za psa, jehož držitelem je osoba ve starobním nebo invalidním důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu ……… 150 Kč
Nárok na úlevy z celkové ceny sazby mají také držitelé psů, kteří bydlí trvale v těchto částech obce:
Horní paseky, Dolní paseky, lokalita Páleniska, Jablůnecký Vesník.
úleva je …………………….50 Kč
Osvobození od poplatku: osoby, kterým byl přiznán III. stupeň ZTP/zvlášť těžké postižení.
Poplatky ze psů jsou splatné do 30.4. 2015.

Úhrada stočného za rok 2014
Stočné za rok 2014 bude všem domácnostem vyúčtováno začátkem roku 2015. Složenky včetně
faktury, budeme rozesílat postupně a to do dubna roku 2015. Tak jako v předešlém roce můžou
občané stočné uhradit došlou složenkou nebo přímo na účet č.86-7745540257/0100, variabilní
symbol bude číslo faktury. Při výpočtu stočného vycházíme z podkladů od VaK a.s. Vsetín. Cena
stočného pro rok 2014 činí 20,83 Kč/m3 včetně DPH.
V případě výměny vodoměrů vždy nahlaste tuto skutečnost na Obecním úřadě Jablůnka a to buď
osobně, telefonicky nebo zašlete email na adresu oujablunka@volny.cz. Doklad bude sloužit
k přesnému vyúčtování stočného (odebraných m3 vody) za rok 2014.
V případě nejasností Vám informace k vyúčtování podá Daniela Hubníková na telefonu 571 452 210,
klapka 4, nebo osobně v přízemí obecního úřadu, na konci chodby vpravo, dveře číslo 109.)
Splatnost stočného je do 30. 6. 2015.

