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Obecne závazná vyhláška c. 3/2005
o místním poplatku za provoz systému shromaždování ,sberu, prepravy
trídení, využívání a odstranování komunálních odpadu

§ 14
Zastupitelstvo
obce Ivan vydává dne 15.12.2005
podle ustanovení
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znení pozdejších
odst.2 zákora
predpisu, a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písmo i)
zákona
128/2000 Sb., o obcích
(obecní zrízení), ve znení pozdej ších
predpisu, tuto obecne závaznou vyhlášku:

t.

t.

Cl. 1
Správu poplatku vykonává obecní úrad Ivan (dále jen "správce poplatku") a
v rízení ve vecech poplatku se postupuje podle zákona
337/1992 Sb., o
správe daní a poplatku,
ve znení pozdejších
predpisu,
pokud
zákon t.
565/1990
Sb.,
o místních
poplatcích,
ve
znení
pozdejších
predpisu,
nestanoví jinak.

t.

Cl. 2
Poplatník
Poplatek

platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost muže
být poplatek odveden spoletným zástupcem, za rodinný nebo bytový
dum vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci
oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádejí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urtenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbe vlastnické právo
více 8sob, jsou povinny platit poplatek spoletne a nerozdílne,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Cl. 3
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle CI. 2 písmo
vyhlášky tiní 400,- Kt a je tvorena

a) a b) této

a) z tástky
250,- Kt za kalendární rok a
b) z tástky
150,- Kt za kalendární rok.
Tato tástka je stanovena podle skutetných nákladu obce predchozího
roku na sber a svoz netrídeného komunálního odpadu. Rozúttování
nákladu predchozího roku je obsaženo v príloze této obecne závazné
vyhlášky.
2) V prípade zmeny místa trvalého pobytu nebo zmeny vlastnictví stavby,
která je urtena nebo slouží k individuální rekreaci v prubehu
kalendárního roku, se uhradí poplatek v pomerné výši,která odpovídá
pottu kalendárních mesícu pobytu nebo vlastnictví stavby v príslušném

kalendárním roce. Dojde-li ke zmene v prubehu
pro stanovení poctu na konci tohoto mesíce.

kalendárního

mesíce,

Je

Cl. 4
Osvobození
Od poplatku

jsou osvobozeni

a) deti v kalendárním roce, ve kterém se narodily
b) tretí a délší díte v rodine ve veku do 15 let vcetne kalendárního
roku, ve kterém 15 let dovrší
c) obcané, jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny,v jejímž
územním obvodu byl obcanovi trvalý pobyt úredne zrušen.

Cl. 5
Splatnost
Poplatek je splatný
a do 31.10. bežného

ve dvou stejných
roku.

splátkách,

vždy nejpozdeji

do 31.3.

Cl. 6
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník podle Cl. 2 písmo a) této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v dusledku
zmeny trvalého pobytu v obci a to nejpozdeji do 10 dnu ode dne,
kdy tato zmena nastala.
2) Poplatník podle Cl. 2 písmo b) této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v dusledku
zmeny vlastnictví ke stavbe urcené nebo sloužící individuální
rekreaci, doložené úredním dokladem z katastru nemovitostí.
Cl. 7

i

Nebude-l
poplatek
zaplacen vcas nebo ve správné výši, vymerí
správce
poplatku, vždy poplatek platebním výmerem a muže zvýšit vcas nezaplacený
poplatek nebo jeho nezaplacenou cást až na trojnásobek. Vymerený poplatek
se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Cl. 8
Tomu, kdo nesplní ve lhute stanovené touto vyhláškou
nebo
rozhodnutím
povinnost
nepeneži té povahy, muže správce poplatku
uložit pokutu podle
ustanovení § 37 zákona c. 337/1992 Sb.,o správe daní a poplatku ve znení
pozdejších predpisu.
Cl. 9
1)

Pokud poplatník
nesplní
svoji poplatkovou
povinnost
obecne závaznou vyhláškou,
lze dlužné cástky vymerit
konce kalendárního roku, ve kterém poplatková povinnost

2) Promlcecí lhuty jsou posuzovány podle zákona c. 337/1992
daní a poplatku, ve znení pozdejších predpisu.

urcenou
touto
do trí let od
vznikla.
Sb., o správe

Cl. 10
Správce
poplatku,
muže
na
základe
žádosti
poplatníka
v jednotlivých
prípadech
poplatek
z duvodu
odstranení
tvrdosti
poplatek
nebo
jeho
príslušenství
zcela nebo cástecne prominout.

Cl. 11
Ta t o vy hl"'k
,~,
as á na b"yva UClnnos

t'

1.1.2006
l d ne "ouu."ou""".u"
Zároven se zrušuje obecne závazná vyhláška o místním poplatku za provoz
systérrlush~omaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování
komunálních odpadu ze dne 6.2.2003.

Karel Cada
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Ing. Hynek Holánek
starosta
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Vyvešeno:
Snato:
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