Obec ň,rkooany

Obecně závazná vyhláška č.lltl ze dne 1.2.20t1
o místním poplatku zaproyoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Bukovany se na svém zasedání dne 1 .2.2011 usnesením č. 43
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § l0 písm.d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona ě. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

čt. t
úvodníustanovení
(1) Obec Bukovany touto vyhláškou zavádi místnípoplatek za svoz systému
shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních
odpadů (dále j en,,poplatek")
(2) Rízenío poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen ,,správce poplatku.')

čl. z
Poplatník
Poplatek platí:
(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost můžebýt
poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytov} dům
vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit
jména adatanarození osob, zakteré poplatek odvádějí
(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobyu žádná
fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně anerozdíIně, a to ve ýši odpovídajícípoplatku za jednu fyzickou osobu.

CI.3

Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně do protokolu správci
poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek

vznikla, případně doložit existenci skutečnostízakládajících osvobození nebo
úlevu od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník dle č1.2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku:
a) příjmení, jméno, bydliště, datum natození
b) evidenčnínebo popisné číslostavby určenénebo sloužícík individuální
rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčnímnebo popisným číslemčíslo
parcelního pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
c) dalšíadresy pro doručování
(3) Poplatníci jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci
poplatku zénik své poplatkové povinnosti v důsledku zmény trvalého pobytu nebo
v dŮsledku změny vlastnictví ke stavbě určenénebo sloužícík individuální
rekreaci.
(a) Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

č1.1
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podl e Čt. Z odst. 1 a2 téíovyhlášky
činí400,- Kč a je tvořena
a) z částky 250,-Kč zakalendářní rok a
b) z částky 150,- Kč zakalendářní rok. Tato částka je stanovena podle
skutečných nákladů obce za rok 2010 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu. Skutečnénáklady činily 115500,-Kě ana770
osob byly rozúčtovány
115 500 :77I
150,- Kč /osobu a

:

takto:

rok

(2) Rodiny s více dětmi hradí poplatky pouze za dvě děti (dítětem se
v tomto případě rozumí osoba mladší15 let, při dovršenívěku v pruběhu roku
se zaplatí ažv roce následujícím)
(3) Poplatekzanarozené dítě v průběhu běžnéhokalendářního roku se

zaplatí ažv roce následujícím
(4) V případě zmény místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
stavby, která je určena nebo sloužík individuální rekreaci v průběhu

.

,_

_,,_.

kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, kteráodpovídá
počtu kalendářních měsícůpobytu nebo vlastnictví stavby v
příslušnémkalendářním roce. Dojde-li ke změně v pruběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsícůroáodný stav na
konci tohoto měsíce.

čt. s

Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.7. příslušnéhokalendářního roku.
Platbu mŮŽe poplatník uhradit rovněž ve dvou splátkách ve stejné qýši
v průběhu běžnéhoroku do 31.7 .

člo

osvobození
(1) Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby ve výkonu trestu - dle jeho délky
b) osoby, které jsou přihtášeny k trvalému pobytu na sídle ohlašovny
c) osoby, které se prokazatelně naúzemí obce celý kalendářní rok

nezdržují
d) osoby na léčenív sanatoriu či obdobném zaíízení- déle jak 6 měsíců
e) osoby v dlouhodobém pracovním nebb studijním pobytu mimo obec
Bukovany - déle jak 6 měsíců
(2)yznik nároku na osvobozeni odplacení poplatku je poplatník
povinen správci poplatku oznámitpísemně nebo ústně do protokolu
ve lhůtě stanovené pro oznamovací povinnost nebo ve lhůtě do 15
dnŮ ode dne, kdy nastala skutečnost zaktádající nárok na osvobo zení.
stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznérrit
zánik nároku na osvobo zení.

čt .l

Navýšenípoplatku

(l) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu obecní úřad poplatek platebním ýměrem.

(2) VČas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní Úřad zqišit ažnatrojnásobek, toto zvýšeníjepříslušenstvímpoplatku.

čLs

zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně závaznávyhláška č.3/05 ze dne I4.t2.2005
o místním PoPlatku zapíovoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
vYlŽÍvání a odstraňování komunálních odpadů, obecně závaznávýhláska č.ll2009,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ě.3/05, o místnímpoplatku ,áprororsystému
shromaŽďovánÍ, sběru přepravy, třídění, vylžívánia odstraňovaní Řomunálních
odpadů ze dne 25.11.2009

cI. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabýváúčiinnostidne 1. března

20tl.

lr-*.b,
Josef Stix
místostarosta

,áz

Vyvěšeno na úřednídesce: 2.2.2OtI
Sejmuto zúřednídesky: 17.2.20II
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Jana Šimečková
starostka obce

