Pravidla
pro poskytování darů z rozpočtu Obce Trnávka fyzickým osobám – plátcům daně
z nemovitostí ležících v katastru Obce Trnávka

Fyzickým osobám – vlastníkům nemovitostí v katastru Obce Trnávka je poskytován dar ve
výši 90% ze zaplacené daně z nemovitosti za následujících podmínek:

I.
Dar bude poskytnut vlastníku – spoluvlastníku nemovitosti na základě dokladu o zaplacení
daně z nemovitosti v běžném roce.
Doklad je možno předložit osobně na obecním úřadě, zaslat elektronickou poštou nebo
doporučeným dopisem nejpozději do 30.6. běžného roku.
Obdarovaný souhlasí s tím, že obecní úřad vede evidenci těchto dokladů a z osobně
předložených dokladů je oprávněn si pořídit fotokopii.
II.
Dar se týká pouze nemovitostí ležících v katastru Obce Trnávka. Pokud plátce daně hradí daň
jednou částkou i za další nemovitosti v působnosti Finančního úřadu v Pardubicích, je
povinen si vyžádat doklad o rozdělení své daňové povinnosti a předložit jej zároveň
s dokladem o zaplacení daně Obecnímu úřadu v Trnávce.
III.
Nárok na výplatu daru nemají plátci daně, kteří v daném roce z jakéhokoliv důvodu dluží
finanční částku vůči Obci Trnávka.
IV.
Výplata darů se uskutečňuje v době od 1. července do 31. července podle čísel popisných.
Podrobnosti budou včas zveřejněny na úřední desce obecního úřadu.
Dar si může oprávněný převzít buď osobně v hotovosti, nebo mu bude zaslán na účet, který
oznámil obecnímu úřadu.
Pokud nebude dar převzat nejpozději do 15.srpna běžného roku, nárok na jeho výplatu
zaniká.
V.
Plátce daně z nemovitosti, který vůči Obci Trnávka uplatní nárok na dar i za nemovitosti,
které neleží v katastru Obce Trnávka (čl. II. těchto Pravidel), ztrácí do budoucnosti trvale
nárok na poskytnutí tohoto daru.

VI.
Plátci, který daň z nemovitosti platí ve dvou splátkách bude dar poskytnut, pokud prokáže
zaplacení první splátky k 31.5. běžného roku. Zaplacení druhé splátky prokáže na výzvu
obecního úřadu po datu její splatnosti.
V případě nezaplacení druhé splátky daně z nemovitosti je povinen celý dar neprodleně
vrátit.

Tato Pravidla nabývají platnosti schválením na veřejném zasedání zastupitelstva Obce
Trnávka dne 21.10.2019 usnesením 21/2019
Účinnosti nabývají dnem 1.ledna 2020

V Trnávce dne 22.10.2019

Radek Valenta
starosta

