(3)

V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6
odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je možno platit jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách, splatných
nejpozději do 30.9. 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.

Čl. 6
Osvobození, úlevy, prominutí
(1)

(2)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle Čl. 2 odst. 1 písm. a), která je7
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)

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

Od poplatku se dále osvobozují:
a)

fyzické osoby hlášené k pobytu na adrese ohlašovny, tj. Žádovice č. 41 a jejich
pobyt není znám

b) fyzické osoby hlášené k pobytu v obci, ale prokazatelně se zde nezdržující a jejich
pobyt není znám

(3)

c)

fyzické osoby a jejich nezletilé děti žijící ve společné domácnosti, které byla
přiznána alespoň jedna ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi dle zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších přepisů.

d)

fyzické osoby, jejichž poplatková povinnost vyplývá z Čl. 2 odst. 1 písm. b) a jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v obci na jiné adrese,

Úleva ve výši poloviny sazby poplatku se poskytuje poplatníkům dle Čl. 2 odst. 1
písm.a):
a) studentům ubytovaných na internátu, kolejích či obdobných zařízeních nebo bytech
sloužících studentům k ubytování,
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(4) Úleva v poměrné výši poplatku za jednotlivé měsíce se poskytuje poplatníkům dle Čl. 2
odst. 1 písm. a):
a)
b)

kteří jsou umístěni v zařízení pro dlouhodobě nemocné po dobu delší než 6 měsíců
osobám nepřetržitě se zdržující v zahraničí po dobu delší než 6 měsíců

(5)

Na žádost poplatníka může obecní úřad Žádovice z důvodu odstranění tvrdosti zcela
nebo částečně prominout poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím
k okolnostem daného případu ospravedlnit.

(6)

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku je poplatník povinen ohlásit ve
lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

(7)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu ve stanovené lhůtě, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.8

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.9

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku11
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti 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; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.
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