
Obec Býčkovice, Býčkovice 57, 412 01 Býčkovice IČO: 00832316

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY POPLATKŮ

VS (kkrrcdum)

kk kód poplatku

rr rok (poslední dvoučíslo)

c místní část

dum číslo popisné v trojmístném tvaru (pokud je čp. 2, tak je dum=002, pokud je čp. 14 (dum=014) atd.)

Do poznámky k platbě vždy uveďte co a za koho platíte, pro lepší identifikaci.

Pokud budete chtít sdělit VS, tak nám dejte vědět co chcete platit a my vám obratem VS sdělíme.

výše poplatků/plateb na rok 2021

odpady (SKO) 600

pes 100/150 (1.pes, další pes)

pes (vlastník nad 65let) 50

typ poplatku a frekvence platby

11 poplatek-odpady (SKO) na celý rok

12 poplatek-pes

13 platba-BIO

21 poplatek-odpady (SKO) na 1/2 roku

rok 21

místní část

1 Býčkovice

2 Velký Újezd

Lze platit za více poplatků najednou a pak se VS použije pro "hlavní/nejvyšší platbu" a do poznámky k platbě se uvede vysvětlení platby.

příklady:

1) platím odpady (SKO) na 1/2 roku za 4 osoby a jednoho psa na čp. 7 v části Býčkovice - VS je 21211007 a částka k úhradě je 4*300+100=1300 Kč

2) platím odpady (SKO) na celý rok za 3 osoby a bydlím na čp. 11 v části Velký Újezd - VS je 11212011 a částka k úhradě 3x600=1800 Kč

3) platím odpady (SKO) na celý rok za 1 osobu (nad 65 let) + psa a bydlím na čp. 250 v části Býčkovice - VS 11211250 a částka k úhradě je 1*600+50=650 Kč

4) platím odpady (SKO) na celý rok za dům/byt, kde nemá nikdo trvalý pobyt, čp. 125 v části Velký Újezd - VS 11212125 a částka k úhradě je 1*600=600 Kč

Platby za poplatky lze hradit bezhotovostně na bankovní účet obce (44129471/0100 u KB a.s.). Pro platby 

je nutné použít správný variabilní symbol (VS) a do poznámky identifikovat platbu. Rádi Vám na požádání 

sdělíme "váš" VS, stačí nám říct jaký poplatek a za koho chcete zaplatit.

ou@byckovice.cz www.byckovice.cz


