
OBEC MAKOV
obecně Ávazná vyh|áška č,'2l2o1o,

o místním pop|atku za provoz systému shromažd'ování' sběru' pňepraly'
tÍídění' využívání a odstrařování komuná|ních odpad

Zastupite|stvo obce Makov se na svém zasedání dne 29. |istopadu 2010 usnesením č.
13l2l201o usnes|o vydat na zák|adě s 14 odst' 2 zákona č. 565/1990 Sb., o míslnÍch
pop|aÍcích,VezněnípozdějšíchpŤedpis avsou|aduss10písm.d)as84odst.2písm.h)
zákona č. 128l20oo sb., o obcích (obecní zÍízení), Ve znění pozdějších pŤedpisú, tuto
obecně závaznou vyh|ášku (dá|e jen 

'wh|áška..):

ět. t
Úvodní ustanovení

(1) obec Makov touto Vyh|áškou zavádí místní pop|atek za pÍovoz systému
shromažďování, sběru, piepravy, tiídění' využívání a odstraĎování komuná|ních
odpad (dá|e jen 

"poplatek..).
(2) Řízení o pop|atcích vykonává obecní rjĚad (dá|e jen ,,správce pop|atku..).1

čt. z
Poplatnik

Poplatek za prouoz systému shromažďování, sběru' piepravy, tiídění' vyuŽívání
a odstraĎoVání komuná|ních odpadŮ p|atí2:

(1) fyzická osoba, která má v obci trva|Ý pobyt; za domácnost mŮže bft pop|atek odváděn
spo|eÓn m zástupcem, za rodinnÝ nebo bytouÍ d|:lm V|astníkem nebo spráVcem; tyto
osoby jsou povinny obci oznámit iména a data narození osob, za které pop|atek
odvádějí'

(2) fyzická osoba, která má ve v|astnictví stavbu urienou nebo s|ouŽící k individuá|ní
rekreaci, ve které není h|ášena k trva|ému pobytu žádná fyzická osoba; má-|i k této
stavbě v|aslnické právo více osob, jsou povinny p|atit poplatek spo|eěně a nerozdí|ně,
a to Ve VÝši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

ět. s
oh|ašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci pop|atku vznik své pop|atkové povinnosti
nejpozději do '| 5 dn ode dne, kdy mu povinnost p|atit tento poplatek vznik|a, piípadně
do|oŽit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo |evu od pop|atkové
povinnosti.

(2\ Pop|atník d|e č|. 2 odst. 2 této vyh|ášky je povinen oh|ásit spráVci pop|atku zejména
pŤíjmení, jméno' byd|iště' popÍípadě da|ší adresy pro doÍučování, evidenční nebo

. g 'l4 odst. 3 zákona č. 565/1990 sb., o místních pop|atcich, ve znění pozdějších predpis (dá|e jen 
'zákon

9 mistních pop|atcích.')
, 

s 10b odst' 1 zákona o mistnich pop|atcich

(s)

(4)

(5)

popisné čís|o stavby uÍčené nebo s|ouŽící k individuální rekreaci, není.|i tato stavba
označena evidenčním nebo popisnÝm čís|em čÍsIo parcelní pozemku, na kterém je tato
stavba umístěna.

Stejn1im zpťrsobem a ve stejné |hťttě jsou pop|atníci povinni oh|ásit spráVci poplatku
zánik své pop|atkové povinnosti V d s|edku změny trva|ého pobytu nebo v d s|edku
změny V|astnictví ke stavbě určené nebo s|ouŽící k individuá|ní rekreaci.

Pop|atník, klen' nemá síd|o nebo byd|iště na zemí č|enského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodáňském prosloru nebo Šrll'carské
konfederace' uvede kÍomě dajťl požadovanÝch V odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku oro doručování.3

Dojde]i ke změně daj uvedenfch v oh|ášení, je pop|atník nebo p|átce povinen tuto
změnu oznámit do .l5 dn ode dne, kdy nas1a|a.a

Čt. l

Sazba poplatku

sazba pop|atku pro pop|atníka pod|e č|. 2 odst. 1 této vyh|ášky činí 400'00 Kč a je
tvoŤena:
a) z částky 150,00 Kč za ka|endáční rok a

b) z částky 250,00 Kč za ka|endáŤní rok. Tato částka je stanovena na ákladě
skutečnÝch nákladťl obce piedchozího rcku na sběÍ a svoz netŤÍděného
komuná|ního odpadu. skutečné nák|ady čini|y 18.138,00 Kč, což v piepočtu na ,l

obyvate|e činí 245'1 1 Kč.

sazba pop|atku pro pop|atníka podle č|. 2 odst. 2 této vyh|ášky ěiní 450'00 Kč a je
tvoĚena:
a) z částky 200,00 Kč za ka|endáŤní rok a

b) z částky 250.00 Kč za ka|end{ňní rok. Tato částka je stanovena stejn1im zpŮsobem
jako V č|. 2 odst. 1.

V piípadě změny místa tNa|ého pobytu nebo změny V|astnictví s|avby, která je určena
nebo s|ouŽí k individuá|ní rekreaci V pr běhu ka|endáŤního roku, se uhÍadí pop|atek
v poměrné v}iši, která odpovídá počtu ka|endáiních měsícit pobytu nebo vlastnictví
stavby V piíslušném ka|endáŤním Íoce. DojdeJi ke změně V pr běhu kalendáiního
měsíce, je pro stanovení počtu měsícťr rozhodnf stav na konci tohoto měsíce's

čt. s
Splatnost poplatku

Pop|atek pro poplatníka pod|e č|. 2 odst. 1 a 2 této Vyh|ášky je sp|atnÝ jednorázově,
a to nejpozději do 31. bĚezna piís|ušného kalendáiního roku.

Vznikne-|i pop|atková povinnost po datu sp|atnosti uvedeném vodst. 1, je pop|atek
sp|ainÝ nejpozději do 15. dne měsíce, kten/'nás|eduje po měsíci, ve kterém pop|atková
povinnost vznik|a' nejpozději však do konce prísIušného ka|endáÍního roku.

(1)

(2')

(3)

(1)

(2)

: s 14a odst. 2 zákona o m|stních pop|atcich

: s 14a odst. 3 zákona o mistních pop|atclch
's 'lob odst. 4 zákona o místních pop|atcich



(2)

(2)

ěl. e
Osvobozeni a levy

od pop|atku se osvobozují:
a) děti do 10 |et Věku

Ú|eva se neposkytuje.

él'z
Navfšeni poplatku

Nebudou.|i pop|aiky zap|aceny pop|atníkem včas nebo Ve spÍáVné vfši, vyměií mu
obecní rjiad pop|atek p|atebním vfměrem.6

Včas nezap|acené nebo neodvedené pop|atky nebo část lěchto pop|atk m Že obecní
riňad zvfšit aŽ na trojnásobek; toto zvrlšení je pÍís|ušenstvím pop|atku..

čt. g

Zrušovací ustanovení

zÍušuje se obecně závazná vyh|áška č' 1/2009 o místních pop|aÍcích ze dne
16.6.2009.

čt. g

Účinnost

Tato vyh|áška nabÝvá činnosti dne 1. |edna 201 1

Wvěšeno na Ťední desce dne 30. |istopadu 2010

sejmuto z Ťední desky dne 20. prosince 2010

j s tl oast' 1 zákona o mislnich poplatcích
's 11 odst' 3 zákona o mistnich pop|atcich

OBEC I iAKOV
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67972 KIJNŠTÁT na il|oR.
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