POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2018
1. Sazba poplatku
Sazba poplatku pro rok 2018 činí 600,- Kč za osobu/kalendářní rok (vyhláška obce č. 3/2015)
2. Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 31.5.2018 pro osoby s trvalým pobytem v Kovářově a cizince s povoleným pobytem v Kovářově (čl. 2
odst. 1 písm. a) vyhlášky).
Pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob (čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky) je poplatek splatný rovněž do 31.5.2018.
3. Kdo poplatek platí
Poplatek dle čl. 2 odst. 1 vyhlášky platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, 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 odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
4. Ohlašovací povinnost dle čl. 3 vyhlášky
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Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo
pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené
k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem,
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud
nejsou byty očíslovány.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

5. Platba
Platbu je možno uhradit přímo v pokladně Obecního úřadu Kovářov, složenkou nebo bankovním převodem. Při bezhotovostní
platbě uvádějte vždy jako identifikaci poplatníka správný variabilní symbol, který vám přiřadíme. Pokud chcete zaplatit jednou
bezhotovostní platbou za více osob, je třeba nahlásit správci poplatku jména, data narození a bydliště všech osob, za které je
poplatek odváděn. Pro vyžádání variabilního symbolu se informujte na tel. 382 594 218 nebo e-mailem na oukovarov@volny.cz.

