Místní poplatky za odpady a psy v roce 2020
Poplatek za odpady
Městský úřad Rovensko pod Troskami sděluje občanům,
že výše místního poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020 se nemění,
dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 činí výše poplatku:
550,- Kč/osoba přihlášená na území města/rok
550,- Kč/rekreační objekt/rok
Svozovým dnem zůstává nadále čtvrtek.
Svoz pytlů s komunálním odpadem od rekreačních objektů je zajištěn pracovníky
technických služeb každé pondělí.
Splatnost poplatku za odpady je do 31.5.2020.
Poplatníci jsou povinni ohlásit správci poplatku vznik, zánik i změnu své poplatkové povinnosti
do 15-ti dnů.

Poplatek ze psů
upozornění pro držitele psů
Sazba poplatku za psy dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním poplatku ze
psů, se za kalendářní rok 2020 zvyšuje a činí:
- za jednoho (prvního) psa .................................................................................... 200,- Kč
- v částech obce Blatec, Liščí Kotce, Štěpánovice, Křečovice, Václaví ....……… 100,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve všech částech města ….….. 300,- Kč.

Splatnost poplatku ze psů je do 31.5.2020.
Upozorňujeme, že držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik i zánik své poplatkové
povinnosti do 15-ti dnů ode dne jejího vzniku či zániku (úhyn psa, jeho ztrátu, darování, prodej
psa). Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Poplatková
povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl
psa staršího tří měsíců.

Poplatek za odpady i psy lze uhradit:
bezhotovostním převodem na účet č. 1263105319/0800
nebo v hotovosti či platební kartou v účtárně v I. patře budovy radnice v úřední dny:
pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.,
čtvrtek 8.00 - 12.00 hod., pátek 8.00 - 12.00, 13.00 – 14.00 hod.
Pro správné zařazení úhrady poplatku je uvedení variabilního symbolu,
který zůstává stále stejný, nezbytné!

Poplatníkům nebudou rozesílány složenky.
V případě dotazů kontaktujte správce poplatků:
Městský úřad Rovensko p. Tr., nám. prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko p. Tr.
tel. č. +420 481 382 119 – I. patro účtárna,
e-mail: financni@rovensko.cz (odpady) – mob. 608 901 463
e-mail: uctarna@rovensko.cz (psi a odpady) – mob. 606 882 057
více na: www.rovensko.cz

