Obec Bukovany

Obecně závaznávyhláška č. 1ll2

o místnímpoptatku za proyoz systému shromaždrování,
sběruo přepravy,
třídění využívánía odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Bukovany se na svém zased,ání
dne 12.12.2012
usnesením Č.239 usneslo vydat na základě
§ 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místníchpoplatcích, ve zněnípozdějšícnpreapisů,
a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 PÍsm. h) zákona č. 128lŽ0oo Šb.,i ou.i.n
ve
i"Ú"*,
znění PozdějŠÍchPředpisŮ, tuto obecně závaznauvyhlášku
"r:ízení)
(dále jen
,,vyhláška,,)

čl. t
úvodníustanovení

(1) Obec BukovanY touto vyhláškou zavádímístní
poplatek zaprovozsystému
shromaŽďovánÍ, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen,,poplatek'.)
(2) Rízenío poplatcích vyko náváobecní
úřad.

čl. z
Poplatník

) Popiatek za prov oz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadů platí:
(

1

a) ťyzická osoba,
1. která máv obci trvalý pobyt
2,které bYl Podle zákonaupravujícího pobyt cizinců
naúzemíčeskérepubliky
povolen trvalý.pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
delšínež 90dnů
_
3 . která podle zákona upravuj ícíhopobyf
cizinců nu ur"^iČ;;ů;;ubliky
pobývá naúzemíČeskérepublik} přechodně po
dobu delší3 měsíců,
4, které bYla udělena mezinárodní o.ňru.ru podle
zákonaupravujíc ího azylnebo
dočasnou ochranu cizinců,

b) ýzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci,
bYt nebo rodinný
ve kteých není hlášena k pobytu žádná
9Y-,
ýzickáosoba,
a to ve výši odpovídajícípoplatkuza jednu$rzicťou
Ósobu,
stavbě
urČenék individuální rekreaci, bytu nebo rodinného
^a-Íike právo
domu vlastnické
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.

Q) ZafYzické osobY tvořícídomácnost můžepoplatek platit jedna osoba. Za
ýzické osoby žijícív rodinném nebo byovém dámě můžepoplatek platit
vlastník nebo správce. osoby, které platí popl atek
za ii" ňri"ú;il osob,

jsou povinny obecnímu oznámitjméno, popřípadě jména, příjmení a ďata
narození osob, zakteré poplatek platí.

Cl.3

Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
Povinnosti nejpozději do l5 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek
vznikla, popřípadě doložit existenci skutečnostízáktádající nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku.
(2) PoPlatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě dalšíadresy pro

doručování.
(3) Poplatník dle č1.2 odst. 1 písm. b) vyhlášky j. povinen ohlásit také evidenční
nebo popisné číslostavby určenék individuální rekreaci nebo rodinného domu,
nenÍ-li stavba nebo dŮm označen evidenčnímnebo popisným číslem,uvede
PoPlatník parcelní ČÍslopozemku, ne kterém je tato stavba umístěna. V případě
bytu je poplatník povinen ohlásit orientačnínebo popisné číslostavby, ve
kterém se byt nachází, a číslobytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud
nejsou byty číslovány.Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena
orientaČnímnebo popisným číslem,uvede poplatník parcelní číslopozemku, na
kterém je umístěna stavba s bytem.
(a) Stejným zpŮsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo
v dŮsledku změny vlastnictví ke stavbě určenék individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu.
(5) Poplatník, kteqi nemá sídlo nebo bydliště naúzemíčlenskéhostátu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Svýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.
(6) Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

čl.a
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí420,- Kč a je tvořena:
a) z částky 1,- Kč za kalendářní rok a
b) z Částky 4I9,zakalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Kč

(2) Skut,ečné nákladY zarok2011na
sběr a svoz netříděného komunálního
činily:
323
757,Kč a byly rozúčŇňtakto:
:9!?d,
Náklad1, 323 757 děleno 773
poee'
s pobytem naúzemíobce *
20 staveb urČených k individuální.rekreá.i,
".áu
uy,,rta rodinných domů, ve kteých
není hlášena k pobytu žádná
ýzickáo.obuj
it9,- Kč.
(3) V Př-ÍPadě
potytu
fyzir;ké
orouy,
změnyvlastnictví stavby
?Tě:Y.^Ísta
určenék individuální
rekreáci, |ytu netlo roclinného domu
v průběhu
kalendáiního roku se poplatekpiatí,u
po,oc.nJ-,rysi, která odpovídá počtu
kalendářních měsícůpobytu n.Uo vlastnictvi
u pii.lrsném kalendářním roce.
Do,jde-li ke změně v
kalendářního
PrŮběhu
měs?ce, je pro stanovení počtu
měsícůrozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce.

( is:

!

čl. s

Splatnoslt poplatku
(1) PoPlatek je sPlatný jednorázově
a to nejpozději do 31.1. příslušného
kalendářrtího roku, nebo ve dvou stejných
,pratr.j.r, , vždynejpozději do
31.1. a do 30.6. příslušnéhokalendářní,ho
ioku.
(2) Yznikne-li P.oPlatková povinnost
po datu splatnosti uvedeném v odst.1, je
poplatek splatný nejpozději do 15,
dne měsíce, kteý následuje po měsíci, ve
kterém PoPlatková povinnost vznikla,
nripor-dqi-usut do konce příslušného

kalendářního

roku,

čr. o

Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby ve výkonu trestu
,,odnětí svobody'' - dle jeho délky,
b) osoby, které jsou přihlášeny k
trvalému pouytu na sídle ohlašovny,
c) osoby, které se prokazatelně na Území
obce |elý kalendářní rok nezdržují,
d) osobY na léČenív sanatoriu či obd<lbném
zařízení- déle jak 6 měsíců,
e) osoby v dlouhodobém pracovnínr
nebo studijním pobytu mimo obec

0 děti do konce kalendářního roku, v němž se narodily,

g) kaŽdé třetí a dalšídítě ve společné
domácnosti ve uěku do i 5 let, kterych
dosáhne do konce příslušn8ho kalendářního
.ot u.

č1.1
Navýšenípoplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny
včas n.uo u.-rp.auné výši, vyměří mu

obecní úřad poplatek platebním uýmě.em
nebo hrámadným předpisným
Seznamem.

(2) VČas nezaplacené nebo neodvedent5 poplatky nebo část těchto poplatků
může
obecní Úřad zvýŠitaŽ na trojnásobek, toto zvýšeníje příslušenstvím poplatku

ct. s
Odpovědnost za zaplacení poplatku
) Je-li PoPlatník v době vzniku por,,innos

ti zaplatitpoplatek nezletilý ,
odPovídaj Ícíza zaplacení poplatku ten1.o poplainík u;.Úo zákonný zástupce
sPoleČně anerozďílně, zákonný zástup<:e máv takovém případě siejné procesní
postavení j ako poplatník.
(2) NezaPlatÍ-li Poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce,
vyměří obecní
úřad poplatek jednomLl z nich.
(

1

ct.

q

přechodné a zrušovací ustanovení
(1) ZruŠuje se obe,cně závaznávyhláška č. Ill1 o místním poplatkv
zapíoyoz
sYstému shromaŽďovánÍ, sběru, přepra,,ry, třídění, využíváÁíá odstraňování

komunálních odpadů,ze dne 1 .2.20II
(2) PoPlatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnostitéto
vyhlášky se
posuzují podle dosavadních právních piředpisů.

čtt. to

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidne 1 .1.2013

W
/ďE\

Josef Stix
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1 4.I2.20I2
Sejmuto z úřednídesky dne: 3 Lt2.20Ir|.

í)*ó/
Jana Simečkovfi
starostka obce'

