MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
č. 3/2007
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP)
v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na svém 6. veřejném zasedání
konaném dne 27. června 2007 usnesením č. 66/07/ZM usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“) 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, (dále jen „zákon o obcích“), tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj na území
města Nové Město pod Smrkem.

Článek 2
Poplatník
Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Článek 3
Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 3 dnů ohlásit
správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Poplatník je povinen
písemně ve lhůtě do 3 dnů ohlásit správci poplatku ukončení provozu VHP, tj. zánik
poplatkové povinnosti.
V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede název právnické osoby, IČ, sídlo
právnické osoby.

Článek 4
Sazba poplatku
Místní poplatek za každý povolený výherní hrací přístroj činí 5 000 Kč za 3 měsíce
provozu.

Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí dnem, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Poplatková povinnost
zaniká dne ukončení provozu VHP.

Článek 6
Splatnost poplatku
Poplatek musí být zaplacen jednorázově v odpovídající výši nejpozději do 5 dnů od
vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 7
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem a Dodatek č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný VHP územním
obvodu obce Nové Město pod Smrkem.

Článek 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2007

……………………………………
Ing. Pavel Smutný
starosta

…………………………………
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka
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