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Obecně závazná vyh láš ka
obce kozomín
é,412012
o místnímpoplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Kozomín schvaluje a vydává dne 19.'12.2012 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a §
84 odst, 2) písm, h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2)
zákona č. 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku o místnímpoplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění,využívánía
odstraňování komunáln ích odpadů:

čl. t
základní ustanovení
Obec Kozomín zavádí a vybírá místnípoplatek za plovoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy,
třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů (dále jen ,,poplatek za komunální odpad"),

él.z

Ohlašovacípovinnost
1)

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit2 vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti (včetně
skutečnostírozhodných pro osvobození od poplatku) do 1Sti dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala.

2)

Vrámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede údaje podle zvláštního zákonaz. Poplatník, který je
vlastníkem stavby, která je určena k individuální rekreaci, nebo rodinného domu na územíobce, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslopopisné nebo evidenční
stavby určenék individuální rekreaci nebo rodinného domu; pokud stavba nebo dům není takto
označen, uvede parcelní číslopozemku, na němž je stavba či dům umístěn. Poplatník, který je
vlastníkem bytu na územíobce, v němž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž
číslopopisné nebo evidenční stavby (domu), ve které se byt nachází, a číslobytu, popřípadě popis
umístění bytu ve stavbě (domu), pokud nejsou byty očíslovány;pokud stavba (dům) není takto
označena, uvede parcelníčíslopozemku, na němž je stavba (dům) umístěna.

3)

Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 1Sti dnů jakékoliv změny v ohlášených

skutečnostech.

čl. s
Sazba poplatku za komunální odpad

1)

Sazba poplatku za komunálníodpad činíročně pro:

A.
B.
C.
1

§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisů
14a zákona č. 565/199O Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisů

'5
^

fyzickou osobu, která má v obcitrva!ý pobyt
fyzickou osobu, které byl podle zákona upravujícíhopobyt
cizinců na územíČeskérepubliky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delšínež 90 dnů
fyzickou osobu, která podle zákona upravujícíhopobyt

400,_Kě

400,_Kč

400,-Kč
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cizinců na územíČeskérepubliky pobývá na územíČeské
republiky přechodně po dobu delší3 měsíců

D.

fyzickou osobu, které byla udělena mezinárodní ochrana

podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podIe
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

Poplatek je tvořen:

a)

b)

.
2)

částkou stanovenou ve smyslu ust
poplatcích ve výši 0,-Kč
částkou stanovenou ve smyslu ust
poplatcích ve výši 400,-Kč.

§ 10b odst. 4) písm. a) zákona o

místních

§ 10b odst. 4) písm. b) zákona o

místních

Sazba poplatku za komunálníodpad činíročně pro:

A.

fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci, nacházející se na územíobce, ve
které není hlášena k pobytu žádnáíyzická osoba
fyzickou osobu, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný
dům, nacházející se na územíobce, ve kterém není
hlášena k pobytu žádnáfyzická osoba

B.

Poplatek je tvořen:

a)

b)

3)

400,_Kě

částkou stanovenou ve smyslu ust.
poplatcích ve výši 100,-Kč
částkou stanovenou ve smyslu ust.
poplatcích ve výši 400,-Kč.

500,_Kě

500,-Kč

§ 10b odst, 4) písm. a) zákona o

místních

§ 10b odst.4) písm. b) zákona o

místních

Rozúčtovánískutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu je stanoveno v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

c1.4
Osvobození od poplatku za komunální odpad
Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni poplatníci:
a) umístění v zařízeních sociálních služeb mimo územíobce, poskytujícíchdlouhodobé
b)

c)
d)
e)
f)

pobytové služby, a to po dobu pobytu v tomto zařízení
umístěnív dětském domově, a to po dobu pobytu v tomto zařízení
ve vazbě, a to po dobu trvání vazby
ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu
kteří pobývají celoročně v zahraničí
kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na územíobce Kozomín, avšak nezdržujíse v místě
trvalého pobytu, a to za podmínky, že doložídoklad o platbě za komunální odpad obci,

na jejímžúzemíse vdaném roce zdržují,a za podmínky, že rodinný dům nebo byt

g)

h)

i)

trvalého pobytu není pronajímán nebo podnajímán
kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně - na Obecním úřadě Kozomín, avšak
na územíobce Kozomín se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po sobě jdoucích
měsícův kalendářním roce) nezdržuji

cizinci, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na územíobce Kozomín
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delšínež 90 dnů, avšak na území
obce Kozomín se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po sobě jdoucích měsíců
v kalendářním roce) nezdržují
vlastníci rodinného domu nebo bytu nacházející se na územíobce Kozomín, ve ktených
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud je alespoň jeden z vlastníků hlášen
k trvalému pobytu na územíobce Kozomín, a to v případě, že rodinný dům nebo byt
nejsou způsobilé k užíváníz důvodůjejich stavebně technického stavu nebo nejsou
fakticky v průběhu kalendářního roku k bydlení využívány
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j)

vlastníci stavby určenék individuální rekreaci nacházející se na územíobce Kozomín, ve
které není hlášena k pobytu žádnáfyzická osoba.

c!.5

Splatnost poplatku za komunální odpad

1)
2)

Poplatek za komunální odpad je splatný vždy nejpozději do 3í.března každéhoroku.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31.březnu, je poplatek za komunální odpad splatný
nejpozději do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

c1.6
přechodné ustanovení

Pro poplatkovou povinnost a práva a povinnosti s ní související, vzniklou přede dnem nabytí účinnosti
této obecně závazné vyhlášky, se použijíobecně závazné vyhlášky uvedené v ust. Čl. 7 této obecně
závazné vyhlášky.

čl. z
změnové ustanovení

1) Měníse obecně

závazná vyhláška obce Kozomín ó.112010 o místníchpoplatcích, ze dne 7.9.2010, a

to takto:

2)

vypouštíse ust, Čl. t pism. c)
vypouštíse oddíl lV. (ust. ČLlo az Čt. lz1
vypouštíse Příloha č. 2,

Mění se obecně závazná vyhláška obce Kozomín č. 112012, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 112010 o místníchpoplatcích, ze dne 23,1,2012, a to takto:
v ust. Čt. t se vypouštíbody 2,, 3., 4. a 6
vypouštíse příloha.

-

cI.8

Úěinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostidnem
l'/
l'/

J

/' 4rt .,icLenka Vraná

místostarosta

Vyvěšeno:

/r" l:,fr

Sejmuto: /,./

,;2.

li

iJ

1

,

1.2013.
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Příloha Č, 1 k obecně závazné vyhlášce obce Kozomín č.
4l2o12o místním poplatku za
Provoz sYstému shromaŽd'ovánÍ, sběru, přepravy, třídění, vyuzivánia
oJstranovani
komunálních odpadů

Náklady obce Kozomín za rok 2012 na odpadové

hospodářství obce (náklady spojené slikvidací
veškerého komunálního odpadu a dalšíhoodpadu vznir<a.;icinó
na uzemiobce):
...324.644,-Kč

ť.*iJr::ce

Kozomín za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu vznikajícíhona
..,...23,1.254,-Kč

Počet poplatníkůpoplatku za komunálníodpad:
f;tzic]<9 osoby hlášenév obci k trvalému pobytu
2, kl9§ o.o?y,,, kteným byl podle zákona upravujícíhopobyt cizinců na území
UesKe republll(y povolen trvalý pobyt nebo přecho.oný
Poov! na dobu delšínež 90 dnů,
fYzické osobY, které_podle zaŘ919 Úpravuliirno ponvťci.iňóů
.; ú;".ríé;.1ě,"ňrorir,v
Pobývají na územíČeskerepubliky precnboně po o'onu ááŇ g měsíců,fyzickéosoby,
kterým bYla udělena mezinárodníóchrana podle zákona
upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou o.ňr.nu
cizinců
3, fYzické osobY, které majíve vlastňictví stavbu určenou t< indlvioualní
rekreaci, byt
nebo.rodinný dům, ve ktených není hlášena k pobytu zádnáiyzická
osoba

1

(uveden počet těchto staveb)

377

16

celkem

402

NákladY obce Kozomín za rok 2012 na sběr

(poplatníka) činí:

a svoz

netříděného komunálního odpadu na osobu

575,-Kč

Ztéto ČástkY je stanovena část poplatku zakomunální odpad
dle ust. čt. s odst.
písm. b) obecně závazné vyhlášky ve výši4O0,-Kč.

í) písm. b) a odst.

2)

