OBEC SLUŠTICE
ZASTUPITELSTVO OBCE SLUSTICE
Obecně závazná vyhláška obce č. 112021,
o místnímpoplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci
Zastupitelstvo obce sluštice se na svém zasedáni dne 15 .12. 202l usnesením č, 3 0/202 1 usneslo lrydat
na základě § 14 zákona č, 5ó511990 sb,, o místnich poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dálejen

,,zákonomistníchpoplatcich"),avsouladus§lOpísm,d)a§84odst,2pism,h)zákona

č. l 28/2000 Sb,, o obcích (obecní zřízen í), ve zněn i pozděj š ích předpisú, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen,,tato vyh]áška"),

čt. r
úvodníustanovení

(1)
(2)

obec Sluštice touto vyhláškou Zavádí místnípoplatek za odkládáni komunálního

odpadu

,, nemo! ilé véci (dálejen ..poplatek",1,

správcem poplatkuje obecní úřad.l

čl,2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1)
(2)

Předmětem poplatku je odkládáni směsného komunálního odpadu z j§dnotlivé nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům n€bo stavbu pro rodinnou rekřeaci, která se nachází na územíobce.'
Poplatníkempoplatkuje3
a) ryzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo

(3)

b) vlastnik nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná 1yzická osoba.

Plátcempoplatkuj€a
a) společenství vlastníkůjednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

(4)
(5)

l

b) vlastnik nemovité věci v ostatnich připadech.

Plátce poplatkuje povinen vybrat poplatek od poplatníkas,

spoluvlastníci nemovité věci zahmující b}t, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnorr rekreacijsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a neřozdílně.6

§ 15 odst. l 7ákon4 o místnich poplatcich
loj zákona o mktnich poplatcich

'§
3

§ loi zákoDa o mistních poplatcích
§ lOn odst, zákona o místních poplalcích
l lon odý, 2 zákona o místnich poplatcích
§
6
§ lop zákona o místních poplatcich

4

l

čL3
Poplatkové obdobi
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.?

čt. l
ohlašovAci povinnost

(l)

Plátce poplatku je povinen podat spřávci poplatku ohlášení nejpozdě.ji do 15 dnů ode dne, kdy
nabyl postavení plátce poplatku. Pozb}tí postaveni plátce ohlási plátce poplatku spřávci poplatku
v€ lhůtě 15 dnů,

(2)

V ohlášení plátce poplatku uvede3

a)

jméno, popřípadě.jména, a přúmenín§bo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalši adresu pro doíučování;píávnická
osoba uvede
osoby, které jsou jejím jménem opřávněny jednat

též

v poplatko\^ých věc€ch,

b)

čislavšech svých účtůu poskytovatelů platebních služeb, Včetně posk}tovatelů těchto služeb

v zahraničí,užívaných v souvislosti s

podnikatelskou činností,V případě, že př§dmět

poplatku souvisí s podnikatelskou činnostíplátce,

c)

dalšíúdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikačníúdaje nemovité Věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou řekreaci podle katastru n€movitostí.

(3)

Plátce poplatku, kte{' nemá sidlo nebo bydliště na územíčlenského státu Evropské unie,jiného

smluvniho státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskékonfedeíace,
uvede také adresu svého zmocněnc€

(4)

DojdeJ i ke

v tuzemsku pro dořučování,9

zm ěně údaj ů uvedených v ohláš€ní,

je plátc€

povinen tuto změnu oznám it do l 5 dnů

ode dne, kdy nastala,l0

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se neváahuje na údaj, kteď může
správcepoplatku automatizovaným způsobem zjistitz rejstřiků neboevidencí, do nichž mázřízen
automatizovaný přistup. okruh těchto údajůzveřejní správce poplatku na své úředni desce.||

(6)

N§ni-li plátce, plni oh]ašovací povinnost poplatník,l2

čl. 5
Základ poplAtkul3

(1)

7

Zák|adem di|číhopoplatkuje kapacita soustředbvacích prostředků pro nemovitou věc na odpad
za kalendářní měsíc v litrech připadající na popiatníka.

§ 10o odst, l zákoDa o místnich poplatcích
§ l4aods1,2 ákonao mlstnich poplatcich
9
§ 14aodst,3 ákonao mistních poplatcích
|o
§ l4aodst,4 ákona o mhtních poplatcich
§ l4aodsl,5 zájona o mlslních poplatcich
"]'Absencí
plálce.je mínčnasiturce,kdyje osoba poplatníka a plátce totožná (např, vlaýnik nemovitévěci, v nížnemá njkdo
bydliště) ajednáludiž pouze v poýavení poplatnika.
poplatcíó
'3 § ]0k ve spojení S § ]0o odst, 2 zákona o mistnich
3

(2)

objednanou kapacitou soustřeďovacich přostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc
připadající na poplatnika je
a) podil objednané kapacity soustředbvacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní
měsic a počtu $,zických osob, které v této nemovité věci maji bydliště na konci kalendářniho
měsice, nebo

b) kapacita

(3)

soustřeďovacich prostředků pro tuto nemovitou věc

v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná ryzická osoba,

na kalendáňrí měsic

Minimální áklad dilčiho poplatku čini 60 l.

čt. o
sazba poplatku
sazba popl.tku činí0,48 Kč za l.

č1.1
výpočet poplatkula
(

1

)

Poplatek s§ vypočte jako součet dílčíchpop]atků za j ednotlivé kalendářní měsice,

na

j ej

ichž konci

a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
b) neměla v nemovité věci bydliště žádná íj,zická osoba v případě, že poplatnikemje vlastník této

nemovité věci,

(2) Dilči poplatek

za kalendářni měsíc se Vypočte jako součin základu dílěího poplatku

zaokrouhleného na celé litíy nahoru a sazby pro tento základ,

čl. s
splatno§t poplatku
(

1

)

Plátce poplatku odvede Vybraný pop latek správci poplatku nejpozděj i do

3

1

.

března příslušného

kálen.lářního roku

(2)
(3)
(4)

Plátce poplatku, kteď nabyl postavení plátce poplatku po datu uvedeném v odstavci 1, odvede
vybraný poplatek nejpozději do 20, dn€ měsíce následujícího po měsíci, kdy vznikla poplatková
povinnost,
Lhůta pro odvedeni poplatku neskončí plátci poplatku dřive než lhůta pro podání ohlášeni podle
čl,4 odst.l této vyhlášky.

Nenili

plátce poplatku, zaplati poplatek ve lhůtě podle odstavce

1,

2 nebo 3 poplatník.''

čt. s
Navýšenípop|atku

(1)

|a

Nebudou,li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměři mu správce
poplatku popiatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. ]5

s § l0o odst.2 ákona o mhtních poplatcich
odst, l ákonao mhtnich poplátclch

§ lom Ý€ spojeni

'5 §

ll

3

NebudouJi poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu spráVce

(2)

poplatku poplatek platebním výměrcm k přímé úhradě.|Ó

Věas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto pop]atků můžesprávce poplatku

(3)

zvýšit až na trojnásobeki toto zvýšeníje přislušenstvím poplatku sledujícimjeho osud,r'

čL 10
společná ustanovení

(l)

Ustanovení o nemovité věci se použiji obdobně i najednotku, kteíá je lymezena podle zákona
o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu,
a pokudje s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podilem na tomto pozemku,l3

(2)

Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do ktelich
je vložena nemovitá věc, se pro účelypoplatků za komuná]ní odpad hledíjako na vlastníka této
nemovité věci,|9

čl. 11

přechodné stanovení
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytim účinnostitéto vyhlášky se posuzují podle dosavadnich
pťávních předpisů,

čl, tz
zrušovací u§tanovení
zrušuje

s€

ob€cně

závazná vyhláška obce sluštice č. 2/20l4, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad, ze dne 17.12.2014.

čl, 13
Účinnost

Tato vyhláška DabýVá účinnoslidncn

l, ledna

2022,

OBEC SLUŠTlCE
n]ístostalosta

250 a4 5ibiina
)č: ao 24o

Vyvěšeno na úlředni desce obecniho úřadu dnc:
Seimuto z ílředni desky dne:

ll
ll

odý, 2 ákonao mi§tnich poplalcích
odst,3
zákoDaomístních poplátcích
§
loq
zákoDa o mhlních poplatcích
§
'3
§ l0rzátonao mktnich poplalcích
|Ó
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