MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2020
Je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Podivína č. 1/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek pro rok 2020 je povinna platit fyzická osoba:
- která je přihlášená v Podivíně,
- která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
nacházející se na území města Podivína, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Sazba poplatku:
fyzická osoba
studenti ubytovaní mimo trvalé bydliště *
osoby starší 70 let
Pozn.
* tuto skutečnost je nutné doložit

600,- Kč
400,- Kč
500,- Kč

Výše uvedené poplatky jsou splatné bez vyměření, tzn., že občané neobdrží poštou žádné
upozornění či složenku.
Splatnost poplatku:
Je stanovena pro rok 2020 na nejzazší datum 30.04.2020. Pro poplatkové povinnosti vzniklé po datu
splatnosti, je poplatek splatný do 15. dne následujícího po měsíci, ve kterém vznikla poplatková
povinnost, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
POMĚRNÉ ČÁSTKY (včetně přeplatků):
S výši poplatkové povinnosti souvisí i
· změny trvalého pobytu;
· narození;
· úmrtí.
Pokud se do Podivína přistěhujete, musíte do 15 dnů následujícího po měsíci, ve kterém jste se
přihlásili, zaplatit poměrnou částku poplatku. Ta se rovná jedné dvanáctině poplatku vynásobené
počtem měsíců, odkdy trvá trvalý pobyt. Zaokrouhlujte na koruny nahoru. Pokud jste se z Podivína
odstěhovali, máte nárok na základě podepsané žádosti na vrácení poměrné částky, která se vypočítá
obdobně, částka se zaokrouhluje na koruny dolů. Přeplatek do 100 Kč se vrací jen výjimečně. Při
narození dítěte postupují zákonní zástupci při výpočtu poměrné částky stejně jako v případě
přistěhování se do města. Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den
úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit
notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením
o dědicích pak lze písemně požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek,
správce poplatku jej bude vymáhat po dědici.

Poměrné částky 2020

Poměrné částky 2020

plná sazba 600 Kč

snížená sazba 500 Kč

600,-

leden

500,-

leden

550,-

únor

459,-

únor

500,-

březen

417,-

březen

450,-

duben

375,-

duben

400,-

květen

334,-

květen

350,-

červen

292,-

červen

300,-

červenec

250,-

červenec

250,-

srpen

209,-

srpen

200,-

září

167,-

září

150,-

říjen

125,-

říjen

100,-

listopad

84,-

listopad

50,-

prosinec

42,-

prosinec

Číslo účtu pro platbu poplatku:
Účet č. 1625651/0100, vedený u Komerční banky v Břeclavi, variabilní symbol platby je rodné
číslo poplatníka.
Při platbě za nemovitost vypište do zprávy pro příjemce o jaký typ nemovitosti se jedná (byt,
rodinný dům, chata) a číslo popisné.
Osvobození od poplatkové povinnosti:
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je:
- 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,
- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku jsou dále osvobozeni:
- fyzické osoby (dle čl. 2 odst. 1 písm. a) dané vyhlášky) zdržující se celoročně mimo území
města Podivína, pokud tuto skutečnost v příslušném roce prokáží,
- fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úřední adrese Masarykovo nám. 192, a
jejich pobyt není znám,
fyzické osoby, které jsou současně poplatníky podle článku 2 odst. 1a) a odst. 1b) OZV
č.1/2019; osvobozeni jsou z titulu vlastnictví nebo spoluvlastnictví stavby určené

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není přihlášena k pobytu žádná
fyzická osoba.
Ohlašovací povinnost:
= povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě do konce splatnosti správci poplatku existenci skutečností
mající za následek vznik nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození od poplatku,
případně sloužící k identifikaci platby
= povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě 30 dnů správci poplatku existenci skutečností mající
za následek změnu poplatkové povinnosti nebo nároku na osvobození od poplatku
a) cizinci, kteří jsou poplatníky (ohlašovací povinnost plní jen jednou při vzniku poplatkové
povinnosti a poté pokaždé při změně v údajích či při skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové
povinnosti).
b) vlastníci nemovitostí podléhajících zpoplatnění (ohlašovací povinnost plní jen jednou při vzniku
poplatkové povinnosti a poté pokaždé při změně v údajích či při skutečnosti mající za důsledek zánik
poplatkové povinnosti).
c) osoby, které platí poplatek za více fyzických osob (jsou povinny při každé společné platbě správci
poplatku ohlásit jméno, příjmení a datum narození těchto osob)
d) osoby, které jsou osvobozeny (za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti nebo za osoby
omezené ve svéprávnosti, jedná zákonný zástupce nebo opatrovník). Ohlašovací povinnost plní každý
rok.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od
poplatku nejpozději ve lhůtě do 31.12. příslušného kalendářního roku, nárok na osvobození
nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Za nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta dle ust. § 247a zák. č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění p.p.
S účinností od 1.1.2016 je zavedena odpovědnost zákonného zástupce za zaplacení poplatku:
V případě, že je poplatník ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který
je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění,
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka! Jeli zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně.
Sankce za pozdní úhradu nebo úhradu v nižší výši:
Je zvýšení poplatku, které může činit až trojnásobek včas nezaplaceného poplatku nebo jeho části;
zvýšení je příslušenstvím poplatku. Správce poplatku vyměří zvýšení místního poplatku platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Kontakty:
Osobní; Masarykovo nám. 192/2, přízemí, kancelář č.1, v úředních dnech pondělí, středa:
17.00 hod.
Telefonické; 519 365 311, 519 365 315
Písemné; odbor ekonomický, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín
E-mail; podatelna@podivin.cz
Formuláře:
přihláška k MP za odpady – nemovitost ke stažení na www.podivin.cz
přihláška k MP za odpady ke stažení na www.podivin.cz

8.00 –

