Obecně závazná vyhláška obce Dubenec
č . 4/2011

kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Dubenec vydává dne 06.05.2011 usnesením číslo 82/2011 – 8. ZO na
základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 17a odst. 1 zákona číslo 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1
Předmět
Obecně závazná vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“),
ohlašovací a registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území obce
Dubenec, tj. katastrální území Dubenec.
Článek 2
Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost
1) 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.
2) Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci
poplatku ohlásí vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 10-ti dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala.
3) Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu, datum
narození poplatníka, který neuhradil příslušnou část poplatku, období, za které neuhradil
příslušnou část poplatku a výši příslušné části poplatku, a to ve lhůtě splatnosti dle čl. 4
této obecně závazné vyhlášky. Správce poplatku na základě toho vyměří poplatníkovi
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poplatek platebním výměrem. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která
slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná
fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není
takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
Článek 3
Výše poplatku
Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících
z režimu nakládání s odpadem podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob
objednaných plátcem poplatku.
Sazba poplatku pro rok 2011 dle rozhodnutí ZO Dubenec činí 400,- Kč, tj. poplatek na osobu
trvale žijící v obci Dubenec a částku 400,- Kč na nemovitost určenou k individuální rekreaci.
1) Poplatek zahrnuje:
a. svoz a likvidaci zbytkového komunálního odpadu
b. využití kontejnerů na separovaný sběr papíru, skla a plastů, které jsou rozmístěny po
obci
c. odkládání nebezpečného a objemného odpadu při mobilním svozu
2) Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy 1).
3) Správu poplatků provádí Obecní úřad Dubenec
4) Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka poplatek zcela nebo zčásti
prominout 2).
Od poplatku se osvobozují držitelé průkazu ZTP/P dle zák. 140/1994, ve znění pozdějších
změn, § 86 – úleva se poskytuje ve výši 200,- Kč
Článek 4
Splatnost poplatku
1) Plátce poplatku uhradí poplatek do 31.07.2011, v dalších letech do 31.07. každého
kalendářního roku.
2) Pokud povinnost platit poplatek vznikla v průběhu kalendářního roku, je poplatník
povinen jej uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, přičemž výše poplatku
se poměrně sníží o část připadající na počet celých kalendářních měsíců před vznikem této
povinnosti.
Článek 5
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č.
3/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po zveřejnění.

……………………………
Michal Štarman
starosta

1)
2)

………………………..
Jaroslav Huňat
místostarosta

Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
§ 65 zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Na elektronické úřední desce zveřejněno od:

