OBEC MAKOV
obecně Ávazná vyh|áškač,'2l2o1o,
o místnímpop|atkuza provoz systémushromažd'ování'
sběru' pňepraly'
tÍídění'
využívání
a odstrařování komuná|níchodpad
Zastupite|stvo
2010 usnesením
č.
obce Makovse na svémzasedánídne 29. |istopadu
13l2l201ousnes|ovydatna zák|aděs 14 odst' 2 zákonač. 565/1990Sb., o míslnÍch
p op| aÍcích, V e z n ě n í p o z d ě j š í c hav
p so
Ť eud|ad
p i s u s s 1 0 pís m . d) a s 8 4 o ds t . 2 pís m . h)
pŤedpisú,
zákona č. 128l20oosb., o obcích(obecnízÍízení),
Ve zněnípozdějších
tuto
(dá|ejen
obecnězávaznouvyh|ášku
'wh|áška..):

(s)
(4)

(5)

ět. t
Úvodníustanovení
(1)

(2)

obec Makov touto Vyh|áškou zavádí místní pop|atek za pÍovoz systému
shromažďování,sběru, piepravy, tiídění' využívánía odstraĎováníkomuná|ních
odpad (dá|ejen
"poplatek..).
Řízenío pop|atcích
vykonává obecnírjĚad(dá|ejen ,,správcepop|atku..).1

čt.z
Poplatnik
Poplatek za prouoz systému shromažďování, sběru' piepravy, tiídění' vyuŽívání
komuná|ních
a odstraĎoVání
odpadŮp|atí2:
(1)

(2)

fyzická osoba, která má v obci trva|Ýpobyt;za domácnost mŮže bft pop|atekodváděn
spo|eÓn m zástupcem, za rodinnÝ nebo bytouÍ d|:lmV|astníkemnebo spráVcem; tyto
osoby jsou povinny obci oznámit iména a data narození osob, za které pop|atek
odvádějí'
fyzická osoba, která má ve v|astnictvístavbu urienou nebo s|ouŽícík individuá|ní
rekreaci, ve které není h|ášena k trva|émupobytu žádná fyzická osoba; má-|i k této
stavbě v|aslnicképrávo více osob, jsou povinny p|atitpoplatek spo|eěně a nerozdí|ně,
poplatku za jednu fyzickou osobu.
a to Ve VÝšiodpovídající

popisnéčís|ostavby uÍčené
nebo s|ouŽícík individuálnírekreaci,není.|itato stavba
parcelnípozemku,na kterémje tato
nebo popisnÝmčís|em
čÍsIo
označenaevidenčním
stavba umístěna.
Stejn1imzpťrsobema ve stejné |hťttějsou pop|atnícipovinni oh|ásit spráVci poplatku
zánik své pop|atkovépovinnostiV d s|edku změny trva|éhopobytu nebo v d s|edku
nebo s|ouŽící
k individuá|ní
rekreaci.
změny V|astnictví
ke stavbě určené
státu Evropskéunie,
Pop|atník,klen' nemá síd|onebo byd|ištěna zemí č|enského
jinéhosmluvníhostátu Dohody o Evropském hospodáňskémprosloru nebo Šrll'carské
konfederace' uvede kÍomě dajťlpožadovanÝchV odstavci 2 adresu svéhozmocněnce
v tuzemskuoro doručování.3
je pop|atník
nebo p|átcepovinentuto
Dojde]i ke změně daj uvedenfch v oh|ášení,
změnu oznámitdo .l5 dn ode dne, kdy nas1a|a.a
Č t. l
Sazba poplatku

sazba pop|atkupro pop|atníkapod|e č|.2 odst. 1 tétovyh|áškyčiní400'00 Kč a je
tvoŤena:
rok a
a) z částky150,00Kčza ka|endáční
b) z částky 250,00 Kč za ka|endáŤnírok. Tato částka je stanovena na ákladě
skutečnÝch nákladťl obce piedchozího rcku na sběÍ a svoz netŤÍděného
,l
komuná|ního
odpadu. skutečnénák|adyčini|y18.138,00Kč,což v piepočtuna
obyvate|ečiní245'11 Kč.
(2') sazba pop|atkupro pop|atníkapodle č|.2 odst. 2 tétovyh|áškyěiní450'00 Kč a je
tvoĚena:
rok a
a) z částky200,00 Kčza ka|endáŤní

(1)

b) z částky250.00 Kčza ka|end{ňnírok. Tato částkaje stanovena stejn1imzpŮsobem
jako V č|.2 odst. 1.
(3) V piípadě změny místa tNa|éhopobytu nebo změny V|astnictvís|avby, která je určena
roku, se uhÍadípop|atek
nebo s|ouŽík individuá|ní
rekreaci V pr běhu ka|endáŤního
v poměrné v}iši,která odpovídá počtu ka|endáiních měsícit pobytu nebo vlastnictví
Íoce. DojdeJi ke změně V pr běhu kalendáiního
stavby V piíslušnémka|endáŤním
měsíce,je pro stanovenípočtuměsícťrrozhodnf stav na konci tohoto měsíce's

ět.s

čt.s

oh|ašovacípovinnost
(1) Poplatníkje povinenohlásit správci pop|atkuvznik své pop|atkové
povinnosti
p|atit
piípadně
nejpozději
do '|5 dn odedne,kdymu povinnost
tentopoplatek
vznik|a,
do|oŽitexistenciskutečností
zakládajících
osvobozenínebo |evu od pop|atkové
povinnosti.
je povinenoh|ásitspráVcipop|atkuzejména
(2\ Pop|atník
d|e č|.2 odst.2 tétovyh|ášky
jméno'byd|iště'
pŤíjmení,
popÍípadě
da|šíadresypro doÍučování,
evidenční
nebo
. g 'l4 odst. 3 zákona č. 565/1990
sb., o místníchpop|atcich,ve znění pozdějšíchpredpis (dá|ejen 'zákon
mistníchpop|atcích.')
,9 10b odst' 1 zákona o mistnichpop|atcich
s

Splatnost poplatku
(1)

Pop|atekpro poplatníkapod|eč|.2 odst. 1 a 2 tétoVyh|áškyje sp|atnÝjednorázově,
kalendáiníhoroku.
a to nejpozdějido 31. bĚeznapiís|ušného

(2) Vznikne-|ipop|atkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedenémvodst. 1, je pop|atek
sp|ainÝ nejpozději do 15. dne měsíce, kten/'nás|edujepo měsíci,ve kterémpop|atková
povinnostvznik|a'nejpozdějivšakdo konce prísIušného
ka|endáÍního
roku.

: s 14a odst.2 zákona o m|stníchpop|atcich
: s 14a odst. 3 zákona o mistníchpop|atclch
's 'lob odst.4 zákona o místníchpop|atcich

ěl. e
Osvobozeni a levy
od pop|atku
se osvobozují:
a) dětido 10 |etVěku
(2) Ú|evase neposkytuje.
él'z
Navfšeni poplatku
vfši, vyměiímu
Nebudou.|ipop|aikyzap|acenypop|atníkem
včasnebo Ve spÍáVné
p|atebním
vfměrem.6
obecnírjiadpop|atek
pop|atkynebočástlěchtopop|atk m Že obecní
(2) Včasnezap|acené
neboneodvedené
je pÍís|ušenstvím
pop|atku..
riňadzvfšitaŽ na trojnásobek;
totozvrlšení
čt.g
Zrušovacíustanovení
ze dne
zÍušujese obecně závazná vyh|áškač' 1/2009o místníchpop|aÍcích
16.6.2009.
čt.g
Účinnost
Tatovyh|áška
nabÝvá činnosti
dne1. |edna2011

Martin

desce dne 30. |istopadu2010
Wvěšeno na Ťední
sejmutoz Ťední
desky dne 20. prosince2010

j s tl oast' 1 zákona o mislnich poplatcích
's 11 odst'3 zákonao mistnichpop|atcich
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