Obec Markvartovice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2004 o místním poplatku
za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Markvartovice se na svém zasedání dne 28.11.2007 usnesením
č.8/2007 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
ve znění pozdějších předpisů , a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění
zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se
mění a doplňuje takto:
1. za čl. 5 se vkládá nový článek č. 6, který zní: osvobození a úlevy
2. čl. 6 se mění na čl. 7, který zní : ustanovení společná
3. čl. 7 se mění na čl. 8, který zní : účinnost.

Čl. 6
Osvobození a úlevy
1. od poplatku je osvobozeno dítě , které má v obci trvalý pobyt, v roce narození,
2. fyzické osoby žijící v domově důchodů, ústavu sociální péče mimo obec Markvartovice,
v psychiatrických léčebnách a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné mimo obec,
3. fyzické osoby, které se nezdržují v obci Markvartovice a jejichž pobyt není správci
poplatku znám,
4. fyzické osoby, kterým byl trvalý pobyt úředně zrušen v souladu se zákonem a jejich
místem trvalého pobytu je místo ohlašovny – Obecní úřad Markvartovice,
5. fyzické osoby ve výkonu trestu po dobu výkonu trestu,
6. fyzické osoby, které jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu, ale v obci se trvale
nezdržují,
7. fyzické osoby zdržující se dlouhodobě mimo území České republiky za podmínky,
že délka jeho pobytu mimo území České republiky je delší než 6 měsíců.
Úleva bude přiznána v případě, že tato doba bude doložena dokladem, který
prokazuje uváděnou skutečnost např. potvrzením tuzemského nebo zahraničního
zaměstnavatele, potvrzení tuzemské nebo zahraniční školy, potvrzením o trvalém
pobytu v zahraničí apod. a to ve výši 1/12 ročního poplatku za každý měsíc pobytu.

Čl. 7.
Ustanovení společná
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část
může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.
2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost, vyplývající
z této vyhlášky, nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku
opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ust. § 37 a § 37 a) cit.
zákona.
3. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou
touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla,
4. Obec, která poplatky spravuje může na žádost poplatníka z důvodu odstranění
tvrdosti poplatek zcela nebo částečně prominout.
Čl. 8.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008.
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