Příloha č.1 Obecně závazné vyhlášky obce Leskovec nad Moravicí č.1/2021

Oznámení o zahájení činnosti poskytování úplatného pobytu
(dle č.3 Obecně závazné vyhlášky obce Leskovec nad Moravicí č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu)

Poskytovatel úplatné pobytu:……………………………………………………………………
Jméno a příjmení/ název

……………….………………
RČ/IČ

……………………………………………………………………………………………………………
Trvalé bydliště/sídlo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....................čísla všech
svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností

Ubytovací zařízení:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Název a adresa ubytovacího zařízení

Zahájení činnosti dne:………………………………………..

…………………………………………………………
Podpis odp. osoby ubytovatele

Ukončení činnosti dne:………………………………………..

…………………………………………………………
Podpis odp. osoby ubytovatele

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím se zpracováním mých níže uvedených osobních údajů
Správcem osobních údajů je Obecní úřad Leskovec nad Moravicí. Účelem zpracování osobních údajů ve stanoveném
rozsahu je kontaktování poplatníka pro účely správy a řízení ve věcech místního poplatku.
Bližší informace o mých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu na stránce
www.leskovecnadmoravici.eu. Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu trvání účelu
zpracování osobních údajů a následně budou uloženy po dobu 10 let.
Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost
zpracování před jeho odvoláním, a to osobně na adrese správce, nebo doručením písemného oznámení na uvedenou
adresu, případně prostřednictvím datové schránky nebo na uvedený e-mail (nutný zaručený elektronický podpis).

.........................
podpis

V Leskovci n.M. dne _______________________
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Osvobození a úlevy
(1)

Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místních poplatcích.1

a)
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b)

mladší 18 let,

c)
hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou
osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
d)
pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu
veřejného zdraví konaných na území obce,
e)

vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f)

pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro
preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným
poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném
systému.

Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní
zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví
České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se
každým rokem opakuje
(2)

1

§ 3b zákona o místních poplatcích
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