Obecně ňvazná vyhláška obce Bukovany

č. 2104 ze dne 18.2.2004
o místnímpoplatku zaprovoz systému shromažďování, sběru, přepravv,
třidění, využívánía odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Bukovany vydalo dne 18.2.2004 podle ustanoveni
§ 14 zákona č. 565l|990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů v souladu s ustanovením § 10 a) a § 84 zákona č. 12812000 Sb.,
o obcích (obecnich zžizení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku.

čÁsr pRvnií

7Ákladní ustanovení
čt. t
Správu poplatku provádi Obecní úřad v Bukovanech. Na řízení o
poplatcích se vaahuje zákon č.33711992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějšíchpředpisů, není-li zákonem 56511990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

čÁsr DRuI{Á
čt. z

Poplatník
Poplatek platí:
a\ ýztcká osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost můžebýt
poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo byový dům
vlastníkem nebo správcem, ťyto osoby jsou povinny obci oznámit
jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí
b) fuzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreraci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
§zická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovidajícípoplatku za jednu §zickou osobu.

čt. s
Oznamovací povinnost
Poplatník stanovený v Čt. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen
oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:

(

l)

a) příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo,

b) evidenčnínebo popisné číslostavby určenénebo sloužícík individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslemčísloparcelního pozemku, na kterém je tato stavba
umístěna.
(2) Poplatníci stanovení v Čt.: této vyhlášky jsou povinni stejným
způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určenénebo sloužící
k individuální rekreaci.

čt. l

Sazba poplatku
(

1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čt- : písm a) a b) této

ryhlášky činí220,- Kč a je tvořena
a) z částky 11,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 199,- Kč zakalendářní rok. Tato částka je stanovena podle

skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netřiděného
komunálního odpadu. Skutečnénáklady činily |49 250,- Kč a na 750
osob byly rozúčtovány takto:
L49 250 :750: 199,- Kč /osobu a rok

(2) Rodiny s více dětmi hradí poplatky pouze za dvě děti (dítětem se
v tomto případě rozumí osoba mladšíl5 let)
(3)

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví

stavby, která je určena nebo sloužík individuální rekreaci v pruběhu
kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné v,ýši, která odpovídá
počtu kalendářních měsícůpobyu nebo vlastnictví stavby v
příslušnémkalendářním roce. Dojde-li ke změně v pruběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsícŮ rozhodný stav na
konci tohoto měsíce.

čt. l

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách , vždy nejpozději
do 31.1. a 31.7. příslušnéhokalendářního roku.
Platbu můžepoplatník uhradit rovněž jednorázově za celý kalendářní
rok do 31.1. v běžnémroce.

(1)

čt. s
osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby ve výkonu trestu - dle jeho délky
b) osoby ve výkonu vojenské základní služby - dle její délky
c) osoby na léčenív sanatoriu či obdobném zaázení - déle jak 6 měsícu
d) osoby v dlouhodobém pracovním nebo studijním pobyu mimo obec
Bukovany - déle jak 6 měsíců
(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník
povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu
ve lhŮtě stanovené pro ozíramovací povinnost nebo ve lhŮtě do 15
dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobozeni.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit
zánik nároku na osvobo zení.

(

1)

čÁsr rŘrrí

Ustanovení spolďná

ó.o

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné
,.ýši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené
(neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou část můžeobec zvýšit
ažnatrojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny
(

1)

nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhŮtě svoji oznamovací
povinnost vyplývaj íci ztéto vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle
zákona 337ll992sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, můžemu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za
nepeněžitéplnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a) citovaného zákona.
(3) Správu poplatků uvedených v této vyhlášce vykonává zdejšíobecní
úřad.

čll
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužnéčástky vyměřit nebo
doměřit do 3 let od konce kalendářniho roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
(2) ByI-Ii před uplynutím této lhůry učiněn úkon směřující k vyměření
nebo doměření poplatku, běžítřítetá lhůta znovu od konce roku, v němž
byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit
nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce
(

1)

kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

čt. s
Správce poplatku můžena žádost poplatníka z důvodu odstranění
tvrdosti poplatek nebo jeho pfislušenství zcela nebo částečně
prominout.

čt. q
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. l0/2001 ze dne 17.12.200l
o místním poplatku zaprovoz systému shromažďování, sběru, přeprav,v,
třidění, využívánía odstraňování komunálnich odpadů
a obecně závazná vyhláška č.2103 ze dne 17.12.2OO3
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2001 o místním poplatku
zapro.voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía
odstraňování komunálních odpadů.

čÁsr črvnrÁ

Ťil"

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostidne 5. března 2004

l/\r-l/h

áígu, pantlík

lu.f.tu.,, rUurt.,r/
mlstostarosta

Tato vyhláška byly vyvěšena na úřednídesce dne : 19.2.2004
Tato r,yhláška byla sňata z úřednídesky dne : ,!.-:. i)i-,.,4

