OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Tržek
č. 1/2010
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Tržek se usneslo na svém zasedání dne 10.2.2010 vydat na základě § 14
zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Základní ustanovení
1) Obec Tržek vybírá ve smyslu ustanovení §1 písm. h) zákona ČNR č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2) Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad Tržek (dále jen „správce poplatku“).
Článek 2
Předmět poplatku
Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen „poplatek za odpad“ ) a způsob jeho
výběru obcí.
Článek 3
Poplatníci poplatku
Poplatníkem poplatku za odpad je:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území obce Tržek. Za domácnost může být
poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem, tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data
narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má na území obce Tržek ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny poplatek platit
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Článek 4
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník má ohlašovací povinnost dle § 33 odst. 12 zák. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kterou splní tím, že správci poplatku sdělí
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jim tato povinnost vznikla:
a) příjmení, jméno, adresu místa trvalého pobytu,
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b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, neníli tato stavba označena číslem evidenčním nebo popisným, parcelní číslo pozemku, na
kterém je stavba umístěna.
2) Ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni oznámit i zánik poplatkové povinnosti v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k rekreaci.
3) Poplatník může svou oznamovací povinnost splnit prostřednictvím společného zástupce
domácnosti nebo vlastníka nebo správce rodinného domu nebo bytu dle čl. 3 této vyhlášky
(v dalším textu jsou tyto osoby vyznačeny společným pojmem „ zástupce“)
Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) První poplatková povinnost vzniká dnem účinnosti této vyhlášky, další vznikají dnem
přihlášení se k trvalému pobytu nebo dnem vzniku vlastnictví ke stavbě sloužící nebo
určené k individuální rekreaci.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení trvalého pobytu nebo dnem ukončení
vlastnictví k objektu sloužícího nebo určeného k individuální rekreaci.
Článek 6
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a tvoří ji:
a) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
b) částka 250,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2) Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
předchozího roku za osobu:
Výpočet:
- náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2009 88908,- Kč,
- celkový počet osob
159
- na jednu osobu
559,20 Kč
3) Poplatník může poplatek platit prostřednictvím zástupce.
4) Pokud vznikne poplatková povinnost během roku je poplatník povinen zaplatit poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby
v příslušném kalendářním roce. Pokud vznikne poplatková povinnost v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci měsíce.
5) Zanikne-li poplatková povinnost během roku a vznikne tak přeplatek na poplatku za
odpad, postupuje se podle ust. § 64 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů1).
1)Požádá-li daňový dlužník o vrácení přeplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než 50 Kč a
nemá-li současně daňový dlužník nedoplatek na jiné dani …, a to do třiceti dnů od doručení
žádosti, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak
Článek 7
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný v termínu do 30.6. kalendářního roku.
2) V případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku po termínu
splatnosti je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku.

2/3

Článek 8
Osvobození od poplatku
1) Od placení poplatku za komunální odpad dle této obecně závazné vyhlášky je osvobozeno
každé dítě, které v příslušném kalendářním roce dosáhne nejvýše 6 let věku.
2) Při zaplacení poplatku do 30.4. příslušného kalendářního roku se poplatek snižuje na
400,- Kč za osobu.
Článek 9
Ustanovení společná a závěrečná
1) Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. 2. 2010.

Luboš Váňa
místostarosta

Miroslav Krýda
starosta

Vyhláška byla schválena zastupitelstvem dne

: 10.2.2010

Datum vyhlášení (vyvěšení)

: 10.2.2010

Datum sejmutí

:

Datum účinnosti

:
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