Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 obce Zlatá o poplatku
za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Zlatá se usneslo dne 22.05. 2013 vydat na základě § 10 a § 84 odst. 2,
písmene h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanovením § 17a odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Správce poplatku
1. Obec stanoví poplatek za komunální odpad a za bioodpad vznikající na jejím území. Poplatek je
příjmem obce.
2. Správu poplatku vykonává obec Zlatá (dále jen „správce poplatku“) a v řízeních ve věcech poplatku
se postupuje podle zákona č. 280/2009 sb. daňový řád ve zn. pozd. předpisů.

Čl. 2
Základní ustanovení
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. Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla.
3. Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci,
která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.
4. Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle
počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo
podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být
promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Poplatek je příjmem
obce.

Čl. 3
Sazby poplatku
Celoroční svoz s intervalem 1x týdně od září do května a 1x za 14 dní od května do září
nádoba 120 litrů :

2.100,- Kč

nádoba 240 litrů :

3.800,- Kč

Celoroční svoz s intervalem 1x za týden
nádoba 120 litrů :

2.400,- Kč

nádoba 240 litrů :

4.500,- Kč

Celoroční svoz s intervalem 1x za 14 dní
nádoba 120 litrů :
nádoba 240 litrů :

1.700,- Kč
3.100,- Kč

Celoroční svoz s intervalem 1x za měsíc
nádoba 120 litrů :
nádoba 240 litrů :

1.000,- Kč
1.600,- Kč

Bioodpad sezónní svoz s intervalem 1x za čtrnáct dnů.
nádoba 120 litrů :
nádoba 240 litrů :

774,- Kč
1.002,- Kč

Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek dle článku 3. Za komunální odpad je splatný nejpozději do 28.2. kalendářního roku.
Poplatek dle článku 3. Za bio odpad je splatný nejpozději do 31.3. kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti je poplatek splatný před zahájením
využívání služeb.

Čl. 5
Poplatek za svoz odpadu – bez pravidelného svozu
Tento poplatek je povinen hradit každý vlastník zkolaudované nemovitosti, který nehradí
poplatek za svoz odpadu dle článku 4. Tento poplatek slouží k úhradě nákladů za svoz
tříděného odpadu.
Výše poplatku činí 500,-Kč ročně, resp. za období od 1.3. do 28.2. následujícího kalendářního
roku.

Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek dle článku 5 je pro období 1.3.2013 až 28.2.2014 splatný do 31.3.2013, v dalších
letech je splatný do 28.2. února každého roku.

Čl. 7
Ustanovení společná a závěrečná
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví nemovitosti v průběhu
kalendářního roku se úhrada poplatku uhradí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví nemovitosti v příslušném roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci
tohoto měsíce.
Každý vlastník nemovitosti v katastru obce, který nehradí poplatek dle článku 3 je povinen
předložit do 30.4. každého roku doklad o tom, jakým způsobem likvidoval svůj komunální
odpad vznikající z provozu zkolaudované nemovitosti v obci.

Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 23.5.2013. Předchozí vyhláška č. 1/2013 ze dne
27.02.2013 k tomuto datu pozbývá platnosti.

Ve Zlaté dne 22.05. 2013
Luboš Přibyl
starosta obce Zlatá

vyvěšeno dne :
sejmuto dne :

