OBEC Slatiny
Obecn závazná vyhlášk a
Obce Slatiny
. 1/2011
o poplatk u za k omunální odpad.
Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 8. 12. 2011 usnesením . 16 usneslo vydat
na základ § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis , a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona
. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn závaznou
vyhlášku:
l ánek 1
Úvodní ustanovení
Obec Slatiny touto obecn závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká
na území obce.
l ánek 2
Správa popl atku
(1) Správu poplatku vykonává obec Slatiny
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, p i jejíž innosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo
spole enství vlastník jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto spole enství. Plátce
poplatek rozú tuje na jednotlivé poplatníky¹).
Plátce poplatku- vlastník nemovitosti je povinen vyplnit P ílohu . 1 této vyhlášky- Prohlášení
plátce poplatku, p i prvním p ihlášení k systému sb ru komunálních odpad na území obce Slatiny
a p i každé další zm n údaj rozhodných pro výši poplatku.
---------------------------------------------------------------------------------------

¹) § 17a odst. 2 zákona . 185/2001, o odpadech a zm n n kterých dalších zákon ,
ve zn ní pozd jších p edpis

l ánek 3
Sazba popl atku
1) Výše poplatku je stanovena v P íloze . 2, která je nedílnou sou ástí této obecn závazné
vyhlášky podle p edpokládaných oprávn ných náklad obce vyplývajících z režimu nakládání
s odpadem a podle vlastnictví, po tu, objemu a frekvence obsluhy sb rných nádob objednaných
plátcem poplatku. Vlastník nemovitosti bez sb rné nádoby obdrží 10 ks pytl o objemu 110 litr a
zaplatí poplatek za komunální odpad (cenu pytl ) dle P ílohy . 2 této vyhlášky.
2) Zm na rozhodná pro stanovení výše poplatku se zohlední od 1. dne v m síci následujícího po
jejím provedení.
l ánek 4
Spl atnost popl atku

(1) Plátce poplatku uhradí poplatek jednorázov , v termínu do 31. b ezna kalendá ního roku. Na
zvláštní žádost plátce poplatku uhradí poplatek za komunální odpad ve dvou pololetních splátkách.
První splátka musí být uhrazena do 31. 3., druhá sp látka musí být uhrazena do 30. 6. každého
kalendá ního roku.
l ánek 5
Zrušuj ící ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecn závazná vyhláška obce Slatiny . 2/2007 o poplatku za
komunální odpad ze dne 4. 10. 2007.
l. 6
Všeobecná ustanovení
Na ízení ve v cech poplatk za komunální odpad se vztahují zvláštní p edpisy²)
--------------------------------------------------- -------------------------------

²) zákon . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis

l ánek 7
Ú i nnost.
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dnem 1. ledna 2012.

________________________
Zden k Bílek
místostarosta

______________________
Ji í Cerman
starosta obce

Vyv šeno na ú ední desce dne:
Sejmuto z ú ední desky dne:

P íloha k obecn závazné vyhlášce . 1/2011
Prohl ášení pl átce popl atku za komunál ní odpad pro katastrál ní území Sl ati ny a Mi l í eves
P íloha k obecn závazné vyhlášce . 1/2011
P ehl ed popl atk za komunál ní odpad a pronáj em sb rných nádob

P íloha . 1

k obecn závazné vyhl ášce obce Sl ati ny . 1/2011, kterou se stanovuj e popl atek za komunál ní
odpad

Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad
pro katastrál ní území Sl ati ny a Mi l í eves

1) Zák l adní údaj e o nemovi tosti:
Katastrální území ………………………………………………………………..………………….
Popisné nebo eviden ní íslo stavby………… Nemovitost ur ena: k trvalému obývání *) - k rekreaci *)
2) Pl átce poplatku -vlastník nemovitosti : …………………………………………………
rok narození ……………
T rvalé bydlišt plátce (Liší-li se od adresy nemovitosti) …………………………………………….
……………………………………………………………. T elefon plátce: ……………..……………
Doru ovací adresa (Liší-li se od adresy nemovitosti a trvalého bydlišt )…………………………….
…………………………………………………………………………
3) Údaj e o po tu sb r ných nádob v nemovitosti a požadovaném svozovém režimu:
Celkový po et pronajatých nádob: ………………….ks velikost nádoby: …………………… litr
………………….ks velikost nádoby …………………… litr
Požadovaný svozový režim:
…………. 52 svoz /rok pro ……………. ks sb rných nádob
…………. 42 svoz /rok pro ……………. ks sb rných nádob
…………. 26 svoz /rok pro ……………. ks sb rných nádob
4) Popl atníci poplatku (osoby bydlící v uvedené nemovitosti likvidující spole n odpad v rámci
uvedených sb rných nádob):

P íjmení a jméno
1

Rok
narození

Trvalé bydlišt

2
3
4
5
6
7
8*
* P i v tším po tu poplatník pokra ujte na volném list
Každou zm nu vypl ývaj ící z tohoto p i znání j e pl átce povi nen nahlásit na obecním ú adu obce Slatiny
do 30 dn ode dne, k dy zm ny nastaly.
Dne …………………………

Podpis plátce ………………………………

Příloha č.2
K obecně závazné vyhlášce č.1/2011
Výše poplatků za svoz komunálního odpadu
Pro kalendářní období od 1. 1. 2017.
Tato příloha ruší dosavadní výši poplatků za odpadové pytle, přílohy č.2 ze dne 8.12.2011.
Poplatek za psa je stanoven ve výši 100,-Kč.
Poplatek za popelnici dle tabulky (podle četnosti vývozu nádoby).

popelnice

počet svozů

110l (plastová)

52 (1 x týdně)

2 270,00 Kč

2 410,00 Kč

120l (plechová)

26 (1 x za 14 dní)

1 210,00 Kč

1 360,00 Kč

42 (kombi svoz)

1 730,00 Kč

1 890,00 Kč

pytle 10ks

vlastní nádoba

pronajatá nádoba

600,00 Kč

Změna frekvence odvozu a změna objemu nádoby je zpoplatněna částkou 180,-Kč
Tuto částku uhradí poplatník obci Slatiny při podání požadavku na změnu svozu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Úhradu poplatku lze provést hotově na pokladně obce v úředních hodinách nebo převodem
na účet.
Při platbě na účet, č.ú. 7427541/0100, použijte variabilní symbol ve tvaru 100+čp pro
Milíčeves nebo 200+čp pro Slatiny.
Příklad variabilního symbolu: 20019 (variabilní symbol pro budovu OÚ Slatiny).

Příloha č. 2 schválena zastupitelstvem obce, usnesení č. 28.
Ve Slatinách 1.1.2017

