Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“)dle obecně
závazné vyhlášky městyse Nový Hrozenkov č. 2/2015
Kdo je poplatník:
Poplatníkem je fyzická osoba:
1) která má v obci trvalý pobyt,
2) které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší jak 90 dnů,
3) která podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší jak 3 měsíců,
4) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravující azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravující dočasnou ochranu cizinců,
5) 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.
6) je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník

Ohlašovací povinnost:
Neboli povinnost poplatníků ohlásit správci poplatku existenci skutečností mající za následek
vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození a úlevu od placení
poplatku, případně slouží k identifikaci platby. Všechny tyto skutečnosti je poplatník povinen
sdělit správci poplatků nejpozději do 15 dne ode dne, kdy výše uvedené skutečnosti nastaly.

Sazba poplatku:
Sazba poplatku činí 470,- Kč za osobu na kalendářní rok
Sazba poplatku za stavbu, která je určena k individuální rekreaci činí, jako za jednu fyzickou
osobu tzn. 470,- Kč.

V případě změny místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo změny vlastníka stavby, která je
určení k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se
poplatek platí v poměrné výši, která jedné dvanáctině poplatku vynásobené počtem
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby k individuální rekreaci v příslušném
kalendářním roce. Tato částka se zaokrouhluje na koruny nahoru. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je ke stanovení počtu měsíců k zaplacení rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce.
Příklad: Pan Xxx se odhlásí z místa trvalého pobytu v městysi Nový Hrozenkov 12. března
20xx. Správce poplatku mu vyměří poplatek za odpady v poměrné výši za 3 měsíce
tzn.118,- Kč (470 x 3/12).

Poměrné částky odpady
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Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

39,- Kč
78,- Kč
118,- Kč
157,- Kč
196,- Kč
235,- Kč
274,- Kč
313,- Kč
353,- Kč
392,- Kč
431,- Kč
470,- Kč

Splatnost místního poplatku:
Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti je poplatek splatný do 15 dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
Pokud poplatník nezaplatí poplatek do stanoveného data tj. do 30. června příslušného
kalendářního roku, bude na tuto skutečnost upozorněn písemně.Včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich část může úřad městyse zvýšit až na trojnásobek

Kdo je od poplatku osvobozen:
Osvobození:
(1)

(2)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého,

c)

jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby nezvěstné s pobytem v městysi Nový Hrozenkov,
b) fyzické osoby s pobytem v městysi Nový Hrozenkov, které se zdržují více jak 10
kalendářních měsíců mimo městys, a tuto skutečnost doloží,
c) děti v roce narozené s pobytem v městysi Nový Hrozenkov,
d) každý čtvrtý a další poplatník nezaopatřený do 18 let v případě, že je poplatek hrazen
společným zástupcem za domácnost,
e) poplatník s trvalým pobytem v domě Charity svaté Rodiny v Novém Hrozenkově čp.
124,
f) fyzické osoby, které mají v katastrálním územní Nový Hrozenkov byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a které byt nebo rodinný
dům v celém kalendářním roce nevyužívají ani k rekreaci ani k pobytu a tuto
skutečnost doloží.

Úleva od poplatku:
Úleva se poskytuje studentům, ubytovaným v průběhu roku na internátech nebo klejích, kdy
při platbě poplatník předloží správci poplatků např. potvrzení o studiu na daný kalendářní rok
popř. potvrzení o ubytování.
Poplatek po úlevě činí 235,- Kč.
Úleva od poplatkové povinnosti zanikne, zanikne-li důvod úlevy.

Jak lze poplatek platit:
1) V hotovosti na podatelně úřadu městyse Nový Hrozenkov
2) Bezhotovostním převodem. Tento způsob platby doporučujeme.
Ad 1) V hotovosti na podatelně městyse Nový Hrozenkov:
Podatelně je otevřena celoročně. Poplatek lze uhradit osobně na podatelně v přízemí vlevo u
správce poplatků.
Při úhradě v hotovosti na pokladně musíte znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození
všech poplatníků, za které odvádíte poplatek.
Ad 2) Bezhotovostním převodem, kdy do zprávy pro příjemce uvedete:
Odpady (rok) – Vaše jméno a příjmení, č.p. popř. č.e. a počet osob za kolik je poplatek hrazen.

Kontakt:
Osobně: budova Úřadu městyse Nový Hrozenkov č.p. 454, přízemí v úředních dnech pondělí,
středa od 7:00 – 17:00 hod.
Telefonicky: 571 451 304, 702 008 844
Písemně: Úřad městyse Nový Hrozenkov, Podatelna, Nový Hrozenkov č.p. 454, 756 04 Nový
Hrozenkov
Email: podatelna@novyhrozenkov.cz

