OBEC SÝKOŘICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se stanoví
poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Sýkořice na svém zasedání konaném dne 27.10.2009 schválilo na
základě § 10 a v souladu s § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 17a zákona č. 185/2001 Sb.,ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
1.
2.
3.

Vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“), ohlašovací a
registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území obce
Sýkořice
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o
budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je
plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Čl. 2
Ohlašovací a registrační povinnost
1.

2.

Plátce poplatku(1) má ohlašovací a registrační povinnost(2), kterou splní tím, že správci
poplatku doručí k datu úhrady poplatku nejpozději však do 30. 8. prohlášení plátce poplatku,
jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce, a to za každou vlastněnou
nemovitost.
Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů změny skutečností uvedených
při plnění registrační a ohlašovací povinnosti.

Čl. 3
Správce poplatku
Správu poplatku vykonává Obecní úřad v Sýkořici a v řízení se postupuje dle zákona č.
337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
__________________________
1) §17a,odst.2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
2) Zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,v platném znění

Čl. 4
Sazba poplatku
1.

2.

Sazba poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
poplatníky podle objemu a počtu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na
jednotlivé nemovitosti.
Výše poplatku je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 5
Splatnost poplatku
1.

Plátce poplatku uhradí poplatek v jedné splátce vždy nejpozději do 31.8. příslušného
kalendářního roku. Poplatek je splatný bez výzvy správce poplatku.
2. Poplatek je splatný:
a)
v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Sýkořici v úředních hodinách
b)
poštovní poukázkou
c)
převodem na účet správce poplatku u ČS č.ú. 0540581379/0800,
s uvedením variabilního symbolu, který označuje číslo popisné (číslo evidenční)
nemovitosti a který bude přidělen po splnění ohlašovací a registrační povinnosti
Čl. 6
Vymáhání poplatku

1.
2.
3.

4.

Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem.
Poplatek lze vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím správce
poplatku povinnost nepeněžité povahy (např. ohlašovací povinnost), může správce
poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků ve znění pozdějších předpisů.
Vymáhání nedoplatku na poplatku za komunální odpad provádí správce poplatku
v souladu s § 73 a násl. zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, daňovou
exekucí. O provedení výkonu rozhodnutí může správce daně požádat též soud nebo
soudního exekutora.
Čl. 7
Zrušovací a přechodné ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Sýkořice č. 2/2002 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu a OZV č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2002 o místních poplatcích.
Na právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení
dosavadní obecně závazné vyhlášky. Poplatek placený podle OZV č. 1/2009 bude účtován od
1.1. 2010 se splatností do vždy 31. 8. příslušného roku

Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti k 1.1.2010.

…………………………..
Zdeněk Zelenka
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.10.2010

Sejmuto z úřední desky dne:

…………………………..
Jiří Šulc
starosta obce

Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Sýkořice
č. 1/2009, kterou se stanoví poplate za komunální odpad

Typ

Četnost obsluhy/svozu/

Objem nádoby

Výše ročního poplatku

A

12 x ročně

110+120 l

700,- Kč

B

26 x ročně

110+120 l

950,- Kč

C

41 x ročně

110+120 l

1550,- Kč

D

celoročně

velkoobj. kont.

480,- Kč

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Sýkořice č. 1/2009 Registrace poplatkové povinnosti

……………………………..
Jméno poplatníka

………………………….
Adresa nemovitosti

Přihlašuji se k poplatkové povinnosti pro poplatek za komunální odpad a
od roku 2010 volím typ ……. pro vývoz mého odpadu

……………………………….
Podpis poplatníka

