t

I
T
Í
Ú

obec Hrušky
obecně závaznávyhláškaě,.2l2a13,

kterouse měníozv é,.1l2o12
o místnímpop|atkuza provozsystémushromažd'ování,
sběru, přepravy,
třídění,využívání
a odstraňováníkomunálníchodpadů
Zastupitelstvo
obce Hruškyse na svémzasedánídne 8. 10' 2013 usnesením
č'6120113
usnes|ovydatna zák|adě$ 14 odst.2 zákonač.565/1990sb., o místních
pop|atcích,
předpisů,
ve zněnípozdějších
a vsou|adus s 10 písm.d) a S 84 odst.2
písm.h) zákona č. 12812000
sb', o obcích(obecnízíízení),ve zněnípozdějších
předpisů,tutoobecnězávaznouvyh|ášku
(dá|ejen ,,vyhláška..):
čtánett
obecně závazná vyh|áškač'1l2o12o místnímpoplatkuza provoz systému
shromaŽd'ování,
sběru, přepravy,třídění,vyuŽívánía odstraňováníkomuná|ních
jen
odpadů(dá|e ,,vyh|áška..)
se měnítakto:
povinnostse text v odst. 1 zrušujea nahrazuje
(1) V Č|ánku3 - oh|ašovací
noqýmtextemtakto:
,,Poplatníkje povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnostinejpozději do 15 dnŮ ode dne, kdy mu povinnost platit tento
poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečnostízakládajících
nárok na osvobozenínebo úlevuod poplatku.,,
(2)v Č|ánru6 osvobozenía ú|evyse znázvu článkuvypouští
slova ,,aú|evy,.
a zrušuječís|ování
odst. 1 a vypouští
se odst' 2, odst' 3 a odst.4. článek6 tedy
nověznítakto:
,,ěIánek 6
osvobození

od poplatkuse osvobozují:
a) poplatníci,kteří jsou po celý kalendářnírok umístěniv sanatoriích,
léčebnáchpro dlouhodobě nemocné či v podobném léčebném
zařízení.
b) poplatníci,kteřípo dobu celéhokalendářníhoroku pobývajíz dŮvodu
pracovníhonebo studijníhopobytuv zahraničí,
c) vlastnícistavby určenék individuálnírekreaci, bytu nebo rodinného
domu, ve kteých neníhlášenak pobytu žádná ýzická osoba, a ve
kterése faktickynikdo nezdržujevícenež30 dníV roce,
d) poplatnícis trualýmpobytem na adrese sídla ohlašovnyobecního
úřaduU zbrojniceč.100,
e) poplatníci, kteří byli rozhodnutím soudu zbaveni způsobilosti
k právním Úkonům a jako opatrovníkjim byla ustanovena obec
Hrušky,

s)

poplatník,kteý je truale v obcÍpřihlášen,jehož pobyt však není
znám, nebo kteÚ se nepřetržitěpo dobu celého katendářníhoroku
na územíobce nezdržuje
poplatnÍci,kteříjsou pěstouny, a děti v jejich pěstounsképéči.
ělánek 2
Přechodnéustanovení

Poplatkovépovinnostivzniklépřed nabýímúčinnosti
tétovyhláškyse posuzují
podleposavadního
právníhopředpisu.
čÉnek3
Úěinnost
Tatovyh|áška
nabýváúčinnosti
patnácýmdnempo dnivyh!ášení.
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