OBEC Starý Hrozenkov
Obecně závazná vyhláška
obce Starý Hrozenkov
č. 4 / 2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Zastupitelstvo obce Starý Hrozenkov se na svém zasedání dne 21.12.2009 usnesením
č.17/2009 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) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Starý Hrozenkov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za
provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“).
2) Správu poplatku provádí obecní úřad.

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 10 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu
uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 3 dnů od uvedení do
provozu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této
činnosti.
2) Pří plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název
právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního
hracího přístroje, jeho umístění a stavy elektromechanických a elektronických
počítadel při zahájení a ukončení činnosti.

3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 3 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 5 000,- Kč.
2) V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se
poplatek v poměrné výši.

Čl.5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný vždy nejpozději k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí.

Čl.6
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11
zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Zrušovací a přechodné ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/1999 o místním poplatku za provozování a
umístění hracích přístrojů. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této
obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.

……………………………..
Jan Gabrhel
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

…………………………….
Milan Vaculík
starosta

