Poplatek za svoz PDO od 1.1.2019
Poplatek činí ročně:
a) pro fyzickou osobu, která má v obci Dolní Lhota trvalý pobyt 540 Kč, přičemž poplatek
je tvořen:
- částkou stanovenou podle § 10b odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši
188 Kč,
- částkou stanovenou podle § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši
352 Kč
b) pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, nacházející se na území Obce Dolní Lhota, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná osoba 540 Kč, přičemž poplatek je tvořen:
- částkou stanovenou podle § 10b dst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši
188 Kč,
- částkou stanovenou podle § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši
352 Kč.
Rozúčtování nákladů:
Skutečné náklady roku 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 676.241 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 676.241 děleno 1527 (počet osob s trvalým pobytem na území obce 1487
(k 31.12.2017)+40 (počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci)
= 442,86 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle Čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve
výši 352 Kč.
Ohlašovací povinnost
(1)

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 osvobození nebo úlevu od poplatkové
povinnosti.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. obecně závazné vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jméno, popř. jména, příjmení, místo pobytu, popř. další adresy pro doručování.

(3)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) obecně závazné 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 trvalého pobytu nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu.

(4)

Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního
roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Dolní Lhota č. 1/2015 ze dne
09.12.2015 s účinnosti od
01.01.2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, tříd3ní, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, kterou se mění OZV č. 1/2015.

