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obecn ě zavA zná Yyhláška
Obce Borkovany

2t2004

o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, pŤepravy,
tňídění' využívání a odstrařování komunáIních odpadri v obci Borkovany

Zastupitelstvo obce Borkovany se na svém zaseďání dne l6. prosince 2004 usneslo vydat
na zák|adé $ 14 odst. 2 zákona č. 56511990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
pŤedpisri, avsouladu s $ l0 a $ 84 odst' 2písm. i) zákona ě.|28/2000 Sb., o obcích (obecní
zŤízeni), ve znění pozdějších pŤedpisťr, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška..):

Clánek 1.

Úvodní ustanovení

obec Borkovany touto obecně závaznou vyhláškou zavádi místní poplatek za pÍovoz
systému sfuomaŽďování, sběru, pŤepravy, tŤídění, vyttživžní a odstraĎování komunálních
odpadťr (dále j en,,poplatek..).

Clánek 2.
Poplatník

Poplatek Za provoz systému shromaŽďování, sběru, pŤepravy, tŤídění, vyuŽiváni
a odstra ování komunálních odpadti (dále jen poplatek) platí:

a) ťyzická osoba, která má v obci trva|y pobyt; za domácnost mriŽe b;ft poplatek odveden

společnym zástupcem, za rodinny nebo bytovj drim vlastníkem nebo správcem; tyto
osoby jsou obci povinny oznámit jména a ďata narczení osob, za které poplatek
odvádějí,

b) fyzická osoba, která má 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 povínny platit poplatek společně a nerozdílně,

a to ve vyši odpovíďající poplatku za jednu fuzickou osobu.

Clánek 3.
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle Čta*u 2 písmeno a) a b) této vyhlášky ěiní 500,- Kč
a je tvoŤena:

a) z ěástky 250,.Kě zaka|endáŤní rok a

b) z č,ástky 250,- Kč za ka|endátŤní rok' Tato ěástka je stanovena podle skutečnych

nákladťr obce pŤedchazejícího roku na sběr a svoz netŤíděného komunálního odpadtr.

Rozučtování skutečnych nákladťr na jednoho občana je obsaženo vpŤíloze číslo 1,

která je nedílnou součástí této vyhlášky.
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2. Y pŤípadě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo

slouŽí k individuální rekreaci v prťrběhu kalendářního roku, uhradí poplatník poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsícťr pobytu nebo vlastnictví stavby
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 4.
Snížení poplatku

I. Sazba poplatku padle Člrinku 3 oďst. l této v.vÍtItiškJ; se,snižt$e:

a) na čóstku 400,.Kč u osob přihlúšenx{ch k trvalému pobyÍu v obci Borkovany,
b) na čristku 800,-Kč jsou-li k trvclému pobytu v byttlvé jeďntltce přihlášen,y rlvě fyzické

osoby,

c) nn částktt l.(}()0,-Kč.jsou-Ii k Írvglému ptlbytu v bytové jednoÍce přiltldšeny tři fyzické
osoh-y,

d) ttu čdstku t.Zaa,.Kč jstsu.li k Írvalému pah.ytu v fulÍové jedrcotce přihlóšeny čUři fjl1igl{f
osoby,

e) na čúsÍku I.400'.I{č je-li k trlluléntu pohyÍu v b1ttové.jednotce přihldšeno pět fyzických
osob,

.fi na čdstku I.600,-Kč je-li k trvalému pobyttt v bytové jednotce přihlášeno šest fyzických
osoh.

g) na čdstku I.8(}0,.I{č .je-Íi k trvalému poh.vtu v bytové jednotce přiltlášeno sedru a více

./'vzických tlsob,

2. Do počtu osob přihlášených k trvalému pobytu v bytové jednotce se nezapočítávají osoby
osvobozené od poplatku dle Čta*u 5 odst. 1 této vyhlášky,

3. SníŽení poplatku se týká pouze poplatníků, kteří odvedou poplatek včas, ve správné výši
a prostřednictvím společného zástupce.

4. Pro snížení sazby poplatku podle bodu 1 je rozhodný stav počtu osob přihlášených
k trvalému pobytu v bytové jednotce k 01.0l. příslušného roku.

čHnet< 5.

osvobození od poplatku

l' od poplatku jsou osvobozeny ťyzické osoby, které se prokazatelně na území obce celý
kalendářní rok nezdrŽuií.

2, Yznik niíroku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě 30
dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost
zak|ádajicí nárok na osvobození' Ve stejné lhťltě je poplatník osvobozený podle odstavce
l a 2 tohoto článku povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
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Článek 6.
Splatnost

1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendařního roku'
2. Vznikne-li povinnost uhradit poplatek během roku uhradí jej poplatník do 30 dnů ode dne

vzniku povinnosti.

3. Poplatek hradí poplatník ve stanovenérn termínu a to jedním z následujících způsobů :
a) plattra sloŽenkr:u na účet obce

b) bezhotovtlstní 1rlatba na účet clbce

c.) v hotor,osti v rloklac{ně Obecn,ího úřadu 'Borkor,anY

Clánek 7.

ohlašovací povinnost

1. Poplatník podle Čtant<u 2 písm' a) této vyhlášky je povinen oznétmit správci poplatku zánlk
jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobyu v obci a to nejpozději do
30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

2. Poplatník podle Článku 2 písm. b) této vyhlášky je povinen oznfunit správci poplatku zánlk
jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo slouŽící
individuální rekreaci a to nejpozději do 30 dnů ode dne' kdy tato změna nastala.

Článek 8.

Nebude.li poplatek zap|acen včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vŽdy
poplatek platebním výměrem a mťrže zvýšit včas nezaplacený poplatek aŽ o 50 7o. Vyměřený
poplatek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

ČIánek 9.

Tomu, kdo nesplní Ve lhůtě stanovené tottto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost
nepeněŽité povahy, můŽe správce poplatku uloŽit pokutrr podle ustanovení $ 37 zakona č.

33111992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějšíclr předpisů.

čHnek 10.

1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně
závaznou vyhláškou, |ze d|uŽný nedoplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku,
ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla"

2. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákonač.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů.
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Čtenek 1 1.

Správce poplatku m že, na zák|adě Žádosti poplatníka vjednotliv;,ich pŤípadech poplatek
sníŽit nebo prominout, ato z drivodrr zmírnění nebo odstranění tvrdostí.

Článek l2.

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Borkovany č'
212003, o místním poplatku za provoz systému shromaŽďování' sběru, pŤepravy, tŤídění a
odstraĎování komunálních odpadri v obci Borkovany

ČHnek 13.

Tato vvlrláška nabvvá ťrčinnosti dnem 01.0l.2005.

nta
\L-Ů'

Karel [Jrban \
místostarosta obce

Vyvěšeno na ťrreclní desce dne , /ť7. ,ťI \oo!

Sejmllto z utední desky d.ne . J,| , ,( , lao f

starosta obce


