OBEC HUSLENKY
______________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška obce Huslenky
č. 4/2009
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Zastupitelstvo obce Huslenky se usneslo vydat dne 16. prosince 2009 na svém zasedání č.24
podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Obec Huslenky vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2. Správu tohoto místního poplatku vykonává Obecní úřad Huslenky (dále jen „správce
poplatku“) a v řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2
Předmět poplatku
Obecně závazná vyhláška stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek") na území
obce Huslenky.

Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je :
a) fyzická osoba, která má v obci Huslenky trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek
odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto
osoby jsou povinny obci Huslenky oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek odvádějí
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu v k.ú. Huslenky 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.

Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm.a) a b) této obecně závazné vyhlášky je tvořena
dle §10 b odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 565/1990 Sb. částkou :
a) 250,- Kč na poplatníka a kalendářní rok
b) 200,- Kč na poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů
obce Huslenky za rok 2007 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na jednoho
poplatníka dle následujícího rozúčtování :
Skutečné náklady obce Huslenky na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2007 ve
výši 1.316.575,68 Kč jsou děleny počtem poplatníků dle čl. 3 této vyhlášky k 31.12.2007, tj.
2 250 osob. Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na jednoho
poplatníka za rok 2007 činí 585,- Kč.
Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka a kalendářní rok je 450,- Kč/ na 1 osobu u
poplatníka podle čl.3 písm. a) této vyhlášky a 450,- Kč/na 1 stavbu určenou nebo sloužící
k rekreaci u poplatníka podle čl.3 písm. b) této vyhlášky.
Čl. 5
Osvobození a úlevy
1. Osvobozeni od poplatku jsou :
a) fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v sídle ohlašovny Obecního úřadu Huslenky, které
nepobývají na území obce Huslenky.
b) fyzické osoby nezvěstné s trvalým pobytem v obci Huslenky.
c) osoby, které splňují znaky poplatníka zároveň dle čl. 3 písm.a) i písm. b), platí poplatek pouze
jako poplatníci podle čl.3 písm.a);od poplatku, který by měly platit jako poplatníci dle čl.3
písm.b) jsou uvedené osoby osvobozeny.
d) děti, které se v kalendářním roce narodí a mají trvalý pobyt v obci Huslenky, jsou osvobozeny
do 31. prosince kalendářního roku, ve kterém se narodily.
e) v daném kalendářním roce osoby, které se v roce předchozím fakticky zdržovaly mimo území
obce více než 335 dnů z důvodu pobytu mimo území České republiky nebo v ústavu sociální
péče nebo v léčebně dlouhodobě nemocných, pokud o osvobození požádají a délku pobytu mimo
území obce a jeho důvod prokazatelně doloží správci poplatku nejpozději do dne splatnosti
poplatku na daný rok.
2. Na úlevu z celkové sazby dle čl. 4 této vyhlášky mají nárok :
a) poplatníci dle čl. 3 písm. a) této obecně závazné vyhlášky v mimo svozové oblasti, u kterých
není možno provádět systematický svoz odpadu a kde je sběr odpadů zajišťován prostřednictvím
velkoobjemových kontejnerů - pro tyto poplatníky se stanovuje poplatek ve výši 225,-Kč/ na 1
osobu.
b) poplatníci dle čl. 3 písm.a) této obecně závazné vyhlášky v mimo svozové oblasti, u kterých
není možno provádět systematický svoz odpadu a kteří mají trvalý pobyt v těžko přístupných a
odlehlých lokalitách – pro tyto poplatníky se stanovuje poplatek ve výši 150,-Kč./na 1 osobu.
Jedná se pouze o poplatníky trvale bydlící v Huslenkách na č.p.:
39,40,108,109,121,203,326,327,339,340,342,345,361,362,363,364,366,404,405,586,706 a 715.
c)poplatníci dle čl. 3 písm.b) této obecně závazné vyhlášky, kteří vlastní stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci a tato se nachází na samotách – pro tyto poplatníky se stanovuje

poplatek ve výši 300,-Kč/na 1 stavbu a jedná se pouze o tyto nemovitosti
čp/če:30,31,42,43,100,101,102,177,178,336,365,388,389,395,059 a 063.
d) poplatníci ze vzdálenějšího místa, kteří mají možnost dovážet popelnici ke svozovému pásmu,
mají poplatek ve výši 350,-Kč. Jedná se pouze o poplatníky, dle trvalého pobytu na č.p. :
48,49,126,129,159,176,187,207,233,249,284,302,317,331,332,467,533,534,621,669
3. Osvobození od poplatku, případně úlevu z poplatkové povinnosti, je poplatník povinen na
vyzvání správce poplatku prokázat nejpozději do konce každého kalendářního roku. Pokud
poplatník na vyzvání správce poplatku nárok na osvobození nebo úlevu správci poplatku ve
stanoveném termínu neprokáže, je povinen uhradit poplatek v plné výši.
4. Osvobození od poplatku, případně úleva z poplatkové povinnosti, zaniká, zanikne-li důvod
osvobození nebo úlevy.
Čl. 6
Splatnost poplatku
1. Poplatek pro kalendářní rok je splatný jednorázově nejpozději do 31. března příslušného
kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30
dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
Čl. 7
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů vznik poplatkové povinnosti.
2. Při ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku své jméno, příjmení, datum narození,
rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu v katastrálním
území obce Huslenky určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k
trvalému pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby.
3. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou změnu, která má vliv na stanovení
poplatkové povinnosti, a to do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.
4. Pokud poplatník ve stanoveném termínu změnu neohlásí, bude poplatková povinnost
stanovena podle skutečností známých správci poplatku.
Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1.Poplatková povinnost k poplatku vzniká měsícem, v němž se fyzická osoba přihlásí k trvalému
pobytu v obci Huslenky nebo v němž fyzická osoba nabude do vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci nacházející se na území obce Huslenky. Poplatková povinnost
rovněž vzniká měsícem, v němž zanikl důvod pro osvobození od poplatku.
2.Poplatková povinnost zaniká měsícem, v němž fyzická osoba přestane splňovat stanovené
náležitosti poplatníka (čl.3) nebo v němž vznikl důvod pro osvobození od poplatku (čl.5).
3.V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci, v průběhu kalendářního roku, je poplatek stanoven v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v obci Huslenky nebo vlastnictví stavby v
příslušném kalendářním roce.
4. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 9
Společná ustanovení
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem a může zvýšit poplatek až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto obecně závaznou vyhláškou povinnost nepeněžité
povahy, může správce poplatku opakovaně uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 10
Vyměření poplatku
1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně vyrozuměn.
Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Čl. 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší:
obecně závazná vyhláška č.4/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2003 o místních
poplatcích, která byla schválena na 16. zasedání OZ dne 7.12.2005 a nabyla účinnosti 1.1.2006

2. Tato obecně závazná vyhláška č. 4/2009 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

_____________________
Oldřich Surala
starosta obce Huslenky

Vyvěšeno: 17.12.2009
Sejmuto: 1.1.2010

_______________________
Ing.Ladislav Malík
místostarosta obce Huslenky

