Obec Nedakonice
Provoz vodovodu a kanalizace
Podmínky pro poskytnutí obchodní slevy na stočném pro rok 2016
Od úhrady za stočné jsou osvobozeny:
a) fyzické osoby po dobu umístění:
i) do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
ii) do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého
iii) jako nezaopatřené dítě v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby,
iv) v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněným bydlením,
b) fyzické osoby narozené v příslušném kalendářním pololetí,
c) fyzické osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny Obecního úřadu Nedakonice.
d) fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo pobytu ve vyšetřovací vazbě,
2. Na základě písemné žádosti a prokázání nároku jsou od úhrady osvobozeny osoby, které :
a) trvalým pobytem na území obce Nedakonice pobývající nepřetržitě nejméně 9 měsíců
mimo území České republiky,
b) s trvalým pobytem na území obce Nedakonice po dobu dlouhodobého pobytu v jiné
obci na území České republiky nejméně 9 měsíců.
3. Na základě písemné žádosti a prokázání nároku mají nárok na slevu ve výši 50% studenti
středních a vysokých škol ve věku do 26 let, kteří jsou ubytovaní nepřetržitě po celou dobu
školního roku v domovech mládeže nebo kolejích.
4. Nárok na osvobození nebo poskytnutí slevy je poplatník povinen provozovateli kanalizace
oznámit písemně, nebo cestou datové schránky a prokázat nejpozději 30.11. daného roku.
Osvobození se vztahuje pouze na dobu, po kterou v příslušném kalendářním roce trvají
skutečnosti, uvedené v odst. 1 až 3. Z doložených dokladů musí pro daný kalendářní rok
jednoznačně vyplývat oznamovaný nárok na osvobození nebo slevu.
5. Vznikne-li nárok na osvobození nebo slevu v průběhu kalendářního měsíce, uplatní se
osvobození nebo sleva od prvního dne kalendářního měsíce, v němž vznikl tento nárok.
Zanikne-li nárok na osvobození nebo slevu v průběhu kalendářního měsíce, uplatní se
osvobození a sleva do konce kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, v němž nárok na
osvobození nebo slevu zanikl.
Schváleno usnesením rady obce č. 21-7/RO/2016 ze dne 31. 5. 2016

