Obecně zívtzná vyhláška obce Skalice nad Svitavou č. 1/2015,
o místním poplatku

za proyoz systému shromažďovánío sběru,
přeprary, třídění, vyažívánía odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou se na svém zasedáni dne 10.12.2015 usneslo vydat
na základé § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místrrích poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § lO písm. d) a § 8a odst. 2 písm. h) zákona č, 12812000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znéni pozdějšíchpředpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
..vyhláška".1:

ó.r
základni u§tanovení
Obec Skalice nad Svitavou touto vyhláškou zavádi na svém územímístnípoplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, řídění, vylživáni a odstraňování komuna]ních
odpadů (dále jen "poplatek").

čtz
Správa poplatku
(1) Řízení o poplatcích vykonává Obecní uřad Skalice nad Svitavou (drále jen "správce
poplatku").
(2) Pro správu poplatku platí tato obecně závazná vyhláška, zákon č, 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o místrríchpoplatcích, ve znění
pozdějšíchpředpisů ajiné právní předpisy,

čl. s
Poplatník

(t) Poplatek za píovoz systému shromažďování, sběru,
odstraňování komunálních odpadů platíl :

přepravy, třídění, vwžíváni a

a) §rzická osoba,
1

.

která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na uzemí Českérepubliky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delšínež 90 dnů,

3, která podle zákona upravujícíhopobyt cizinců na uzemí Českérepubliky

poblfriá na uzemí Českérepubliky přechodně po dobu delší3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upralrrjí ciho azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího doěasnou ochranu cizinců,

1

g lob odst.

1 Zái(ona

č. 565i 1990 Sb., o mistnich poplatcích, v platném mění

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídajícípoplatku za jednu $zickou osobu; máJi ke stavbě určenék individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnánu domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořícídomácnost můžepoplatek platit jedna osoba, Za fyzické osoby
žijícív rodinném nebo bytovém domě můžepoplatek platit vlastník nebo správce. Osoby,
které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu ťadu oznámit jméno,
popřípadě jména, příjmení a data naíozeíiosob, za které poplatek platí2.

čl. q
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečnostízakládajících osvobození od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pob}tu, popřípadě dalšíadresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 3 odst. 1 písm. b) této lThlášky je povinen ohlásit také evidenčnínebo
popisné číslostavby určenék individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo
dům označen evidenčnímnebo popisn;frn ěíslem, uvede poplatník parcelní číslopozemku, na
kterém je tato stavba umístěna. V případě bl,tu je poplatník povinen ohlásit orientačnínebo
popisné čís|ostavby, ve které se blt nachizi, a čislo bytu, popřípadě popis umístění v budově,
pokud nej sou byty očíslovány, Nenili stavba, ve které se byt nacháai, oznaěena oťientačním
nebo popisným číslem,uvede poplatník parcelní číslopozemku, na kterém je umistěna stavba
s bytem,
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik
své pop|atkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určenék individuální rekroaci, bytu nebo rodinnému domu, případně zánik skutečností
zakléÁajicích osvobození od poplatku.
(5) Poplatník, ktery nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenského státu Evropské rrrrie, jiného

smluvního stítu Dohody o Evropském hospodářském prostoru_nebo Švýcarskékonfederace,

uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručováníJ.

(6) DojdeJi ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastalaa.

2
3

4

§ lob odst. 2 ákona č. 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, V platném znění
§ l4a odst. 2 ztá,kona č- 565/1990 Sb,, o místníchpoplatcích, v platném znění
§ l4a odst. 3 zákona č- 565/1990 sb., o místnich poplatcích, v platném zrění

čls
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí500

Kč aje tvořena:

ěástky 200,- Kě za kalendářní rok a
b) z částky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
a)

z

nákladů obce předchozího kalendrářniho roku na sběr a svoz neříděného komunálního odpadu
za poplatníka a kalendiářní rok.

,

(2)

Skutečné naklady obce Skalice nad Svitavou předchozího kalendářního roku na sběr a
svoz neříděného komunálního odpadu činily 265 OI2,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Nárklady 265012,- Kč děleno 615 (počet poplatníkůdle čl, 3 odst. 1 této vyhlášky) činí
430,90 Kč. Z 1'rto částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) této vyhlášky
ve výši 300,- Kč,

čt. o
splatno§t poplatku
(1) Poplatek se platí ve dvou stejných splátkách, splatných nejpozději k 31. březnu a 30. záíí
příslušnéhokalendářního roku. VznikneJi poplatková povinnost až po termínu splatnosti, je
poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinaost vznikla,

(2) Poplatek se platí správci poplatku zpravid|a hotově nebo bezhotovostním pŤevodem na
úěet správce poplatku.

čl. z
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatkuje osvobozena fizzická osoba, která je5:

1. umístěna do

dětského domova pro děti do 3 let věku, školskéhozaíizeni pto výkon
ústavnínebo ochranné výchovy nebo školskéhozaiízeni pto preventivně výchovnou
péčina základě roáodnutí soudu nebo smlouvy,

2.

umístěna do zŇízeti pro děti vyžadujíciokamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého,

3. jako nezaopaťené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiženímna
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o posk}tnutí sociální služby,

4.

5

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,domově pro seniory, domově
se zv|áštním režimem nebo chrrlněném bvdlení,

5 lob odst. 3. ztíkona č. 565/1990 Sb,, o mistních poplatcích, v platném mění

(2) Od poplatku je dále osvobozena

§zická

1. vlastnícína územíobce skalice

osoba:

nad svitavou stavbu urěenou k individu.ílní rekreaci,

ve které není hlášena k trvaléml pobytn žádíLá fyzická osoba,

2.

dlouhodobě pobývající6v zalrraniěí, po dobu tohoto pobytrr,

3.

dlouhodobě pob;ývajíció v nemocničnímzařízení, po dobu tohoto pobytu,

4.

dlouhodobě pob|vajíció v zaiizení sloužícímpro výkon vazby nebo trestu odnětí
svobody, po dobu tohoto pobytu,

5.

s adresou trvalého pobltu

v sídle ohlašovny

(3) Důvod pro osvobození od poplatku je poplatník povinen správci poplatku náležitě
pr okáuat (např.

potvrzením příslušnéhozaiizení).

čl. s
Odpovědnost za zaplacení poplatku7

(1) VznikneJi nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a
nenabyl plné svéptávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu
jmenoviin opatrovrík sprawjící jeho j méní,přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka
na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonrrý zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník,

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní uřad poplatek ziikonnému zástupce nebo
opatrovníkovi poplatníka.

(3) JeJi zákonrrých ástupců nebo opatrovniků více,jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
spoleěně a nerozdílně.

čt.l
Navýšenípoplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné

qiši, vyměří mu obecní

uřad poplatek platebním qfrněrem nebo hromadným platebním předpisem8.

(2) Poplatky nebo jejich ěást, které nebudou zaplacené nebo odvedené do termínu splatnosti,

můžeobecní uřad,v případě jejich vyměření platebním v]íměrem zrrýšit na dvojnásobek; toto
zrrýšeníje příslušenstvímpoplatku9.

6

Dlouhodobým pobytem se podle této vyhlrišky rozumí pobyt v délce min. 3 měsiců vjednom kalendálním
roce.
7
§ 12 Zíkona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném mění
E
§ 1l odst. l. zákona č. 565/1990 Sb., o místrrích poplatcích, v platném mění
9
§ l l odst. 3. Zíkona č. 5ó5/1990 Sb., o místníchpoplatcích, v platném měni

čl ro
přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Tato obecně závazná vyhláška rušíobecně záyaznou vyhlášku obce Skalice
nad Svitavou
ě. 2/2012, o místním poplatku za píoyoz systému shromažďování, sběru, přepravy, řídění,
využívánía odstraňování komrrnálních odpadů.

(2) poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnostitéto vyhlášky se posuzují pod|e
dosavadních právních předpisů,

čt. rr
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti1.1.2016.
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místostarostka obce skalice nad svitavou

