
Platby místních poplatků v roce 2022 

Poplatky je nutné uhradit do 30.4.2022 

Poplatek za odpad 

      Částka: 600,-/fyzickou osobu přihlášenou k pobytu ve městě  
                    600,-/vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům   
                    nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není  
                    přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na  
                    území města (tzv. chalupářský poplatek) 
      NOVĚ! – za vlastníky se považují jak fyzické, tak právnické osoby, 
                   -  poplatek hradí i ten vlastník, kterému nebyla  
                      přidělena popelnice. 
     Způsob platby: - na pokladně města v úředních hodinách 
                                    hotově nebo platební kartou, 
                                 - převodem na účet č. 230 127 461/0300 
Při platbě na účet: 
- výši platby lze sečíst za všechny členy domácnosti a uhradit jednou částkou, 
- do variabilního symbolu se uvede: 
  a) občané s trvalým pobytem v Morkovicích: číslo popisné + 1340 
      (př. občan s trvalým pobytem na č.p. 102 v Morkovicích uvede v.s. 1021340) 
  b) občané s trvalým pobytem ve Slížanech: 9 + číslo popisné + 1340 
       (př. občan s trvalým pobytem na č.p. 85 ve Slížanech uvede v.s. 9851340) 
    - do poznámky pro příjemce uveďte příjmení osob, za které poplatek hradíte 
       (zejména u bytových domů) 
  c) u chalupářského poplatku uvede vlastník nemovitosti:   
       - v Morkovicích: číslo popisné nemovitosti + 1340 
       - ve Slížanech: 9 + číslo popisné nemovitosti + 1340 
       - do poznámky pro příjemce uvede název poplatníka (majitele nemovitosti). 
 
Příklad: poplatek za 4 osoby na č.p. 503 v Morkovicích 
Částka: (4x600,-) 2 400,- Kč na č. účtu: 230 127 461/0300, v.s. 5031340, pozn. Jandera, Janderová, 
Novák, Nováková 
 

Při platbě na účet je v letošním roce nutné si vyzvednout   známku na popelnici 
na městském úřadě a to z důvodu, že město Morkovice-Slížany obdarovává 
občany s trvalým pobytem ve městě darem v místní měně „Morkovská 
koruna“ v hodnotě 200,-Kč na trvale hlášenou osobu, která má uhrazen 
poplatek za odpad a nemá jiné nezaplacené závazky vůči městu.   



Poplatek za psa 

 

      Částka: 100,-/pes/rok         (každý další pes + 200,- Kč) 
 

      Způsob platby: - na pokladně města v úředních hodinách 
                                     hotově nebo platební kartou, 
                                  - převodem na účet č. 230 127 461/0300 
Při platbě na účet: 
- výši platby lze sečíst za všechny psy všech členů domácnosti a uhradit jednou 
   částkou, 
- do variabilního symbolu se uvede: 
  a) občané s trvalým pobytem v Morkovicích: číslo popisné + 1341 
      (př. občan s trvalým pobytem na č.p. 102 v Morkovicích uvede v.s. 1021341) 
  b) občané s trvalým pobytem ve Slížanech: 9 + číslo popisné + 1341 
       (př. občan s trvalým pobytem na č.p. 85 ve Slížanech uvede v.s. 9851340) 
    - do poznámky pro příjemce uveďte příjmení osob/by, za které poplatek  
       hradíte a počet psů 
   
      
Příklad: poplatek za 2 psy na stejnou osobu na č.p. 116 ve Slížanech 
Výpočet částky: 100 Kč = 1. pes + 200 Kč = druhý pes = celkem 300,- Kč za oba psy 
Částka k úhradě: 300,- Kč, č. účtu: 230 127 461/0300, v.s. 91161341 
Do pozn.: Kameníček, 2 psi 

 

 

 

Bližší informace podá p. Jablunková na tel. 573 502 814 

nebo na emailu jablunkova@morkovice-slizany.cz 

 

 

mailto:jablunkova@morkovice-slizany.cz

