
Vyúčtování nákladů za svoz a likvidaci komunálního odpadu 

v obci Točník za rok 2015. 
 
Celkové náklady 165 312,-Kč. 

240 – trvale přihlášených občanů. 

  17 -  rekreačních objektů 

 

165312 : 257 = 643 

 

Náklady za svoz a likvidaci komunálního odpadu na osobu za rok 2015 činní 643,-Kč/tr. 

hlášenou osobu.. 

 

Na rok 2016 zůstává poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu 

nezměněn. Dospělá osoba – 500,-Kč , děti do 15 let – 250,-Kč.   
 

Poplatek je možno uhradit každé pondělí na ObÚ Točník 20 – 22 hod nebo přímo                 

na účet č.0363 875 359/0800.Při platbě na účet ve zprávě pro příjemce napište prosím své 

jméno a počet platících. 

 

Nově Obecní úřad Točník schválil 
OVZ č.1/2016 s účinností k 5.1.2016, která umožňuje trvale bydlícím občanům žádat o úlevu 

na poplatku dle čl.6 /viz níže/. Úleva Vám bude uznána na základě rozhodnutí, které vydává 

ObÚ Točník. 

 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního 

roku.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek 

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 

povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poloviny poplatku se osvobozují: 

a) děti do věku 15 let včetně / hradí polovinu poplatku / 

b) trvale bydlící občané v domě, kde je funkční domovní ČOV /osvobození na 10 let./ 

c) trvale bydlící občané v domě, kde je funkční jen ekologické vytápění emisní třídy 3 a 

vyšší, plyn, elektřina ,tepelná čerpadla./osvobození na 10 let /. 

 

(2) Od celého poplatku se osvobozují 

a) osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Točník čp. 57. 

d) trvale bydlící občané v domě, kde je funkční domovní ČOV a ekologické vytápění 

emisní třídy 3 a vyšší, plyn ,elektřina, tepelná čerpadla /osvobození na 10 let /. 

 

 

 

Vyvěšeno:   8.1.2016 

Sejmuto   :  25.1.2016 


