
Vyhláška č. 1/2006 

  

Obecně závazná vyhláška Obce Malá Štáhle  

  

 o místním poplatku za provoz systému shromaž ďování, sb ěru, 
přepravy, t řídění, využívání a odstra ňování komunálních odpad ů  

  

Zastupitelstvo Obce Malá Štáhle se usneslo dne  6. 1. 2006 vydat podle § 14 odst. 2 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.  

  

Článek 1 

Správce poplatku 

  

Správu poplatku vykonává Obecní úřad a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle 
zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. 

  

Článek 2 

Poplatník 

Poplatek platí: 

a)                  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek 
odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; 
tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození 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 povinny platit poplatek společně a 
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

  



Článek 3 

Ohlašovací povinnost 

  

1)      Poplatník má ohlašovací povinnost. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen 
sdělit Obecnímu úřadu veškeré údaje uvedené v Přihlášce k registraci, která je nedílnou 
součástí této vyhlášky jako příloha č. 1. 

2)      Poplatník splní ohlašovací povinnost tím, že správci poplatku doručí přihlášku 
k registraci osobně nebo prostřednictvím společného plátce nebo pokud budou údaje o 
jeho osobě uvedeny na přihlášce k registraci vyplněné společným plátcem a doručené 
správci poplatku. 

  

Článek 4 
Sazba poplatku 

  

Sazbu  poplatku od 1,1.2006 tvoří: 

a)      částka 137,-Kč za osobu uvedenou v Čl. 2 a kalendářní rok, 

b)      částka 250,-Kč  stanovená na základě skutečných nákladů obce rozúčtovaných dle Čl. 5.  

Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 387,- Kč. 

Článek 5  

Rozúčtování náklad ů na sběr a svoz komunálního odpadu na osobu  

  

Částka dle bodu b) dle Čl. 4, písm. b) byla stanovena na základě následujícího rozúčtování : 

-         náklady na sběr a svoz  komunálního odpadu podle nákladu oprávněné osoby činí 
59.000,- Kč.  
Po odpočtu poplatku 2 nádob právnických osob (2x1.966 Kč) náklady občanů 55.068,- Kč 

-         počet poplatníků:  152 

-         skutečný náklad na 1 osobu:  362,30 Kč (Maximální platba podle zákona je 250 Kč). 

            



Článek 6  

Splatnost poplatku  

  

1)      Poplatník osobně nebo prostřednictvím společného plátce je povinen uhradit poplatek 
buď jednorázově k 31.3. nebo ve dvou stejných splátkách splatných k 31.3. a 30.9. 
příslušného roku, je-li poplatek za jednu domácnost vyšší než 500,- Kč.  

2)      Vznikne-li u poplatníka nebo společného plátce poplatková povinnost uhradit poplatek  
po lhůtě splatnosti dle odst. 1, je poplatek splatný do 20. dne následujícího měsíce po 
vzniku poplatkové povinnosti. 

  

Článek 7  

Osvobození a úlevy  

  

1)      Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří: 

a)   vykonávají základní vojenskou službu, 

b)  osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. 

2)      Sleva ve výši 50% bude poskytnuta poplatníkovi, který: 

a)   studentům, kteří studují a jsou ubytováni mimo obec, 

b)  osobám, které se na území obce dlouhodobě (prokazatelně více než 180 dní v roce) 
nezdržují.   

3)      Obecní úřad může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit 
nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti. 

  

Článek 8  

Vznik a zánik poplatkové povinnosti  

  

1)      Poplatek se platí od měsíce, kdy došlo k získání trvalého pobytu v obci nebo při nabytí 
vlastnického práva k rekreační stavbě. 

2)      Poplatník je povinen oznámit správci poplatku (oznamovací povinnost) 
skutečnosti rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové 



povinnosti, pro vznik a zánik nároku na osvobození či úlevu nebo 
jakýchkoliv skutečností uvedených v přihlášce k registraci dle této 
vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy nastaly. 

3)      V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační stavby 
v průběhu kalendářního roku se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu 
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném roce. Dojde-li ke změně 
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci 
tohoto měsíce. 

4)      V případě změny skutečností rozhodných pro přiznání úlevy či osvobození od poplatku 
dle Čl. 7 v průběhu kalendářního roku: 

a)        zaniká úleva či osvobození k poslednímu dni měsíce, kdy ke změně došlo, poplatník 
je povinen doplatit pro zbývající část roku poplatek do plné výše, 

b)        vzniká nárok na osvobození či úlevu od prvního dne měsíce následujícího po nastání 
této skutečnosti, s výjimkou 1. čtvrtletí roku 2004, kdy lze tento nárok uznat od 
1.1.2004, pokud byla k tomuto datu podmínka rozhodná pro přiznání slevy splněna. 
Případný přeplatek lze vrátit na základě žádosti poplatníka. 

  

Článek 9 
Sankce 

  

1)      Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost 
nepeněžité povahy, může Obecní úřad uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

2)      Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří Obecní úřad poplatek 
platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%. Vyměřené 
poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.  

3)      Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně 
závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, 
ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.  

4)      Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
ve znění pozdějších předpisů.  

  

Článek 10 

Zrušovací ustanovení 



1.  Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

  

  

Článek 11 

Účinnost 

  

Tato vyhláška byla schválena dne  6. 1 2006 , vyvěšena na úřední desce dne 7. 1. 2006, sňata 
dne 22.1.2006 a nabývá účinnosti dne 22.1.2006.  

  

  

  

  

František  Vlček                                                                                      Ing. Miroslav Pospíšil 

   místostarosta                                                                                                starosta                  
                                    

 


