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Obecne závazná vyhláška obce Stredokluky
o místním poplatku
za provoz systému shromaždování, sberu, prepravy,
trídení, využívání a odstranování komunálních odpadu
c.2/2004

§15 zákona
Zastupitelstvo obce Stredokluky se usneslo dne 16.12.2004 vydat podle ustanovení
c.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znení pozdejších predpisu a § 10 písm.a) a § 84 odst.2
písm.i) zákona c.128/2000 Sb.,o obcích tuto obecne závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému
shromaždování,sberu,prepravy,trídení,využívání
a odstranování
komunálních
odpadu.
§1
Predmet a pusobnost vyhlášky
Vyhláška stanoví sazby místního poplatku za provoz systému shromaždování,
sberu, prepravy,
trídení, využívání a odstranování komunálních odpadu (dále jen "poplatek") na území obce a
podrobnosti jeho vybírání, vznik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, osvobození od poplatku
a úlevy, splatnost poplatku, správce a rozpoctové urcení výnosu poplatku, povinnosti fyzických osob,
které mají trvalý pobyt na území obce povinnosti spolecných zástupcu, vlastníku nebo správcu
rodinných nebo bytových domu a povinnosti fyzických osob, které mají na území obce ve vlastnictví
stavbu urcenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

§2
Základní ustanovení
1)

Poplatníkem je:
fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území obce
fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu urcenou nebo sloužící
k individuální rekreaci (dále jen "rekreacní stavba") ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba.
Spolecný zástupce je osoba, která odvádí poplatek za domácnost.
Vlastník nebo správce (dále jen "vlastník") je osoba, která odvádí poplatek za rodinný nebo bytový
dum.
a)
b)

2)
3)
4)

Sdružená platba je poplatek odvádený za více než jednu fyzickou osobu spolecným
nebo vlastníkem.

5)

Pri zaplacení
nádobu.

6)

Vyhláška umožnuje domácnostem

poplatku za kalendární

zástupcem

rok obdrží poplatník známku, kterou si vylepí na svozovou

které mají pocet vyšší než 4 osoby vyvážet 2 svozové nádoby.

§3
Sazba poplatku
1)

2)
3)

Sazba poplatku ciní celkem 450 Kc za poplatníka a kalendární rok a je tvorena:
a) cástkou 200 Kc za poplatníka a kalendární rok
b) cástkou 250 Kc za poplatníka a kalendární rok, stanovenou na základe skutecných nákladu
obce za predchozí rok za sber a svoz netrídeného komunálního odpadu.
Rozúctování skutecných nákladu obce na sber a svoz netrídeného komunálního odpadu na osobu
je uvedeno v príloze C. 1.
Sazba poplatku za rekreacní stavbu podle § 2, písmo a), bod 2) je stanovena na cástku 450 Kc za
kalendární rok.

4)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené k podnikání, které využívají systému
shromaždování,sberu,prepravy,trídení,využívání
a odstranování
komunálních
uzavrou s firmou Regios, a.s. smlouvu na odvoz komunálního odpadu.

odpadu

v obci,

§4
Vznik poplatkové
1)
2)

povinnosti

Poplatková povinnost vzniká dnem 1.1.2005, dále dnem vzniku trvalého pobytu a dále dnem
vzniku vlastnictví rekreacní stavby na území obce.
V prípade vzniku trvalého pobytu ci vlastnictví rekreacní stavby po nabytí úcinnosti této vyhlášky
se poplatek platí podle stavu ke dni splatnosti tohoto poplatku, t.j. 31.1. kalendárního roku.

§5
Ohlašovaci
1)
2)

povinnost

Poplatník dle §2 písmo a) bod 1)má ohlašovací povinnost, která je splnena zápisem do evidence
obyvatel obce
Poplatník dle §2 písmo a) bod 2) má ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku
predá "Ohlášen í vlastníka rekreacní stavby", které je uvedeno v príloze c. 2, do 31.1.2005 nebo do
60 dnu od nabytí vlastnictví rekreacní stavby.

§6
Oznámení sdružené platby
1)
2)

Spolecný zástupce a vlastník
osob, za než poplatek odvádí,
Pro oznámení dle odst. 1) je
v príloze c. 3. Oznámení musí

oznámí správci poplatku jméno, príjmení, datum narození všech
a období, za které poplatek odvádí od jednotlivých osob.
závazný formulár "Oznámení o sdružené platbe", který je uveden
být správci poplatku predáno nejpozdeji v den platby.

§7
Splatnost poplatku
7)

Poplatek je splatný jednorázove do 31.1.2005 príslušného kalendárního roku.
a) poplatek se platí správci poplatku hotove nebo bezhotovostním prevodem
poplatku.

na úcet správce

§8
Osvobození od poplatku a úlevy
Od povinnosti platit splátku poplatku jsou osvobozeny
splátky poplatku:

osoby,

které v termínu

splatnosti

pololetní

a) žijí v domovech duchodcu, lécebnách dlouhodobe nemocných
b)

vykonávají základní vojenskou službu

c) jsou ve výkonu trestu delším než 6 mesícu
2)

Nárok na osvobození od poplatku je treba oznámit správci poplatku nejpozdeji v termínu splatnosti
pololetní splátky poplatku. Nejpozdeji ve stejné lhute je treba oznámit i zánik tohoto nároku.

§9
Správa a rozpoctové urcení výnosu poplatku
1)
2)
3)
4)

Správu poplatku vykonává obec Stredokluky.
Rízení ve vecech poplatku upravují zvláštní právní predpisy.
Promlcení upravuje zákon o místních poplatcích.
Príjmy z poplatku jsou príjmem rozpoctu obce

§ 10
Sankce
Za porušení povinností nepenežité povahy stanovených
pokutu podle zvláštního právního predpisu.

touto vyhláškou muže správce poplatku uložit

§ 11
Úcinnost
Tato vyhláška nabývá úcinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ing. Jitka Holcmanmfá
starostka obce
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