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OBEC Husinec
obecně závazná vyh|áška ě.212011,
o místnímpoplatku za provoz systému shromažd'ování,sběrun přepravy,
třídění'využívánía odstraňováníkomunálníchodpadů
Zastupite|stvo
obce Husinecse na svémzasedánídne6:(:|!/4snesením
č,{. usnes|ovydat
nazák|adě$ 14 odst.2zákonač.565/1990
poplatcích,
vezněnípozdějších
sb., o místních
předpisů
a vsou|adus s 10 písm'd) a S 84 odst.2 písm.h) zákona č' 12812000
sb',
o obcích(obecnízřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznouvyh|ášku
(dá|ejen,,vyh|áška..):

ct.1
Úvodní ustanovení
( 1 ) obec Husinec touto vyh|áškouzavádí místní pop|atek za provoz systému
shromaŽd'ování,
sběru, přepravy,třídění,vyuŽivánía odstraňováníkomuná|ních
odpadů(dá|ejen ,,pop|atek..)'
(2) Řízenío pop|atcích
poplatku..).1
vykonáváobecníúřad(dá|ejen ,,správce

ct.2
PopIatník
Pop|atekza provoz systémushromaŽd'ování,
sběru, přepravy,třídění,využívání
a odstraňování
komuná|ních
odpadůp|atí2:
(1) fyzickáosoba,kterámá v obcitrva|ýpobyt;za domácnostmůŽebýtpop|atek
odváděn
spo|ečným
zástupcem,za rodinnýnebo bytovýdůmv|astníkem
nebo správcem;tyto
osoby jsou povinnyobci oznámitjménaa data narozeníosob, za kterépop|atek
odvádějí,
(2) fyzická osoba, která má ve v|astnictví
stavbu určenounebo slouŽícík individuální
rekreaci,ve kteréneníh|ášenak trva|ému
pobytuŽádná fyzická osoba; má-|ik této
právovíceosob'jsou povinnyp|atitpop|atek
stavběv|astnické
spo|ečně
a nerozdí|ně,
jednu
pop|atku
ve
a to výšiodpovídající
za
fyzickouosobu.
Čl'g
ohlašovací povinnost
( 1 ) Pop|atníkje povinen oh|ásit správci pop|atkuvznik své pop|atkovépovinnosti
nejpozději
do 30 dnůode dne,kdy mu povinnostp|atittentopop|atek
vznik|a,případně
do|oŽitexistenci skutečnostízak|áda1ících
osvobozenínebo ú|evuod pop|atkové
povinnosti.
(2) Pop|atník
d|e č|'2 odst. 2 tétovyh|áškyje povinenoh|ásitsprávci pop|atkuzejm.
příjmení,jméno, bydIiště,popřípaděda|šíadresy pro doručování,evidenční
, t+ odst.3 zákonač' 565/1990
předpisů(dá|ejen ,,zákon
pop|atcích,
ve zněnípozdějších
Sb', o místnÍch
s
popIatcích..)
o místních
" s 10bodst.1 zákonao místních
pop|atcích

nebo popisnéčís|ostavby určené
nebo s|ouŽící
k individuá|ní
rekreaci,není-|itato
stavba označenaevidenčním
nebo popisnýmčíslemčís|oparce|nípozemku,na
je tatostavbaumístěna.
kterém
(3) Stejnýmzpůsobema ve stejnélhůtějsou pop|atníci
povinnioh|ásitsprávcipop|atku
zán|ksvé pop|atkové
povinnostiv důs|edku
pobytunebo v důs|edku
změny trva|ého
změnyv|astnictví
ke stavběurčené
nebos|ouŽící
k individuá|ní
rekreaci.
(4) Pop|atník,
kteý nemá síd|onebo byd|iště
na územíč|enského
státu Evropskéunie,
jinéhosm|uvního
státuDohodyo Evropském
prostorunebo Švýcarské
hospodářském
konfederace,
poŽadovaných
uvedekroměúdajů
v odstavci2 adresusvéhozmocněnce
v tuzemskuprodoručování.3
(5) Dojde-|ike změně údajů
je pop|atník
uvedenýchv ohlášení,
nebo p|átcepovinentuto
změnuoznámitdo 15 dnůodedne,kdynasta|a.a

čl.+
Sazba poplatku
( 1 ) Sazba pop|atkupro poplatníka
pod|eč|.2 odst' 1 a 2 tétovyhláškyčiní500 Kča je
tvořena:
a) z částky250 Kčza ka|endářní
roka
b) z částky250 Kč,za ka|endářnírok. Tato částkaje stanovenana zák|adě
skutečnýchnák|adůobce předchozíhoroku na sběr a svoz netříděného
komuná|ního
odpaduza pop|atníka
a ka|endářní
rokviz' Přílohač.1
(2) V případězměnymístatrva|ého
pobytunebozměnyv|astnictví
stavby,kteráje určena
nebo s|ouŽík individuá|ní
rekreaciv průběhuka|endářního
roku,se uhradípop|atek
v poměrnévýši,která odpovídápočtuka|endářních
měsícůpobytunebo v|astnictví
stavbyv přís|ušném
kalendářnímroce. Dojde-|ike změně v průběhuka|endářního
počtuměsíců
měsíce,je prostanovení
rozhodnýstavna koncitohotoměsíce.s

čt.s
Splatnost poplatku
( 1 ) Pop|atek je sp|atný Ve dvou stejných sp|átkách, vŽdy nejpozději do 28.2.
a do 30.9. příslušného
ka|endářního
roku.Pop|atekje moŽnozap|atiti jednorázově
do 28.2'přís|ušného
ka|endářního
roku.
(2) Vznikne-lipoplatkovápovinnostpo 28.2.,je pop|ateksp|atnýnejpozdějido í5. dne
měsíce,kteý nás|edujepo měsíci,ve kterémpop|atková
povinnostvznik|a,nejpozději
všakdo koncepřís|ušného
kalendářního
roku.
(3) Pro osoby, kterézde nemajíTP, pouze zde v|astnínemovitostje pop|ateksplatný
jednorázově,
nejpozději
do 31.5přís|ušného
ka|endářního
roku'

3 1+aodst.2 zákonao místních
pop|atcích
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čl.e

osvobozenía ú|evy
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Zrušovacíustanovení
Zrušujese obecně
závazná
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čt.g
Účinnost
Tatoobecn
ě závaznávyh|áška
nabýváÚčinnosti
dnem1'7.2o11.
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Mgr.JanaMUnzq!,rgerova
místostarosta

Z-/

|ng.|vanaZrzavá
starosta

Skutečné
nák|adyroku 2O1Ona sběr a svoz netříděného
komunálního
odpadučini|y:
1,024'676Kča bylyrozÚčtovány
takto:
Nák|ady1.024'676Kč dě|eno1429 (1272početosob strvalýmpobytem
na Územi
obce + 157 početstaveburčených
nebo s|ouŽících
= 717 Kč.
k individuáiní
rekréaci)
Ztétočástkyje stanovenasazba poplatkud|e č|.4 odst' 1 písm.
b) vyh|áškyve výŠi
250 Kč.

