Poplatky 2018





bezhotovostně na účet 177 218 5329/0800, VS = číslo popisné
v hotovosti v kanceláři OÚ Sedlnice
pondělí + středa
8 – 12, 13 – 17 hodin
úterý + čtvrtek
8 – 12, 13 – 15 hodin
pátek
8 – 12 hodin
způsob a interval platby je volitelný a může být v průběhu roku změněn

Ceník poplatků za kabelovou televizi
typ nabídky
měsíc
čtvrtletí
základní
90,270,rozšířená
210,630,balíčky dle výběru

půlrok
540,1260,-

celý rok
1080,2520,-

Ceník poplatků za internet
rychlost
měsíc
čtvrtletí
půlrok
celý rok
190,570,1140,2280,490,1470,2940,5880,600,1800,3600,7200,Servis KT a internetu: 4M Rožnov - 603 255 372 / 571 626 345 (pokud je záznamník, zanechejte vzkaz
a kontakt)
 poplatek je nutné uhradit nejlépe do 10. dne měsíce před měsícem (čtvrtletím/pololetím), ve
kterém bude uživatel službu užívat
 vzhledem k tomu, že některá telefonní čísla a e-maily uvedené na smlouvách jsou nefunkční,
mohou zájemci o upozornění na blížící se splatnost nahlásit své telefonní číslo nebo e-mail
osobně v kanceláři OÚ, e-mailem na adresu obec@sedlnice.cz, nebo telefonicky na číslo
556 745 591
Ceník poplatků za psa
počet psů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
občané
150,- 350,- 550,- 750,- 950,- 1150,- 1350,- 1550,- 1750,- 1950,důchodci
75,175,- 275,- 375,- 475,- 575,- 675,- 775,- 875,- 975, Poplatek se týká psů starších 3 měsíců, jejichž majitel má trvalý pobyt na území obce
Sedlnice.
 Splatnost poplatku je do 28. 2. 2018.
Ceník poplatků za odpady
14denní vývoz
1900,- /nádoba/rok (možné zaplatit ve 2 splátkách po 950,-)
měsíční vývoz
1000,- /nádoba/rok
jednorázový vývoz
150,- /nádoba
 Není-li zakoupena známka, je nutné v průběhu roku zakoupit minimálně 3 ks žetonů za
jednorázový vývoz.
 Splatnost poplatku za odpady je od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018, u druhé splátky do 30. 9. 2018.

Termíny vývozů komunálního odpadu 2018
měsíc
měsíční vývoz 14denní vývoz
leden
22.
8. a 22.1.
únor
19.
5. a 19.2.
březen
19.
5. a 19.3.
duben
16.
2.,16. a 30.4.
květen
28.
14. a 28.5.
červen
25.
11. a 25.6.
červenec
23.
9. a 23.7.
srpen
20.
6. a 20.8.
září
17.
3. a 17.9.
říjen
15.
1.,15. a 29.
listopad
26.
12. a 26.11.
prosinec
24.
10. a 24.12.

