Obecně závazná vyhláška obce Borovnice
č. 1 /2018
o místním poplatku za systém shromažďování ,sběru,přepravy,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Borovnice se na svém zasedání dne 12.3. 2018
usneslo
vydat na základě § 10 písm.d) a §84 odst.2 písm. h zákona 128/2000 Sb.,o obcích ve
znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o
místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
Čl.1
Úvodní ustanovení
Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad , který
vzniká na území obce.
Čl.2
Správa poplatku
Správu poplatku vykonává obec Borovnice.
Poplatek platí fyzická osoba:
a) která má v obci trvalý pobyt
b) která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům , ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši odpovidající
poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu ( dále též jen stavba) vlastnické právo více osob , jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník ohlásí vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne , kdy mu
poplatková povinnost vznikla a to v sídle OÚ Borovnice 54.
Čl. 4
Poplatková povinnost
a) vzniká dnem, kdy byl poplatník přihlášen k trvalému pobytu v obci Borovnici
b) kdy nabyl vlastnické právo k určité nemovitosti v obci Borovnici
Čl.5
Zánik poplatkové povinnosti
a) odhlášením z trvalého pobytu
b) pozbytím vlastnického práva k nemovitosti

Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníky je stanovena na částku 400Kč na osobu za kalendářní
rok
Čl. 7
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30.6. běžného roku bez výzvy. V případě změny trvalého
pobytu se platí poměrná část odpovidající délce a počtu kalendářních měsiců k
pobytu řádné fyzické osoby a to výši odpovidájící poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 8
Osvobození od poplatku
Osvobozena od poplatku je osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranného dohledu na základě soudu nebo smlouvy.
b) umístěna v domově pro osoby se zdravotním pojištěním, domově pro seniory,
chráněného bydlení.
c) po dobu pobytu ve vězení během výkonu trestu odnětí svobody více jak 12 měsíců
nepřetržitě.
d)osoby zdržující se mimo území ČR více jak 12 měsíců nepřetržitě.
Poplatník prokáže správci poplatku bez vyzvání nárok na osvobození od poplatku.
Toto se vztahuje pouze na dobu poplatníkem doloženou.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.8/2010 o místním poplatku za komunální
odpad ze dne 1.1.2011
Čl.10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2018
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