Město Kojetín
Obecnězávaználahláška městaKojetínač'1i2010
o místnímpoplatku za provozovaný výherníhrací přístroj nebo jiné technické
hcrní zařízenípovolenéMinisterstvem íinancí

Zastupitelstvoměsta Kojetína se na svém
usnesenílč'Z 386/08zasediíní
dne 11.8'2010
l0 usneslovydatna základěs 14 odst'2 zákona
pop]atcich.
vc zněni
Č'5Ó5 1aqoSb'.o ln|s||rich
předpisůa v souladus 8 10 písm'd)
pozdějších
a Š84 odst.2písm'h) zríkonač' 128/2000Sb'' o
obcích (obecnízřízení),ve znění pozdějších
předpisů'
tutoobecnězávaznouvyh]ášktl:
Clánek 1
Úvodní ustanoyení
(l) Mě5lo Kojclíntouto obccnc záraznou
vyhláškou zavádí mistDí poplatek za
provozovanývýlrerníhrací přístrojnebo jiné
techrrřcké
hemízařízenípovolenéMinisterstvem
financipodlejinéhoplávníhopředpisu,(dálejen
,,poplatek").
(2) Správu poplatku provádíMěstský úřad
Koj etín.
se postupuje
(3) v řízcníve věcechp^oplatku
podle zvláštníchpředpisů', pokud zákon č'
5 6 5 l q 9 0 S b . .o m r s t n i cpho p l a t c í crhe. z n ě n i
jinak.
pozdějšícb
předpisů,
nestanoví
článck 2
Předmětpoplalku.poplalníL
Předmět poplatku a osoba poplatníka
jsou učenyv s loa ziíkonač.565/1990
Sb'' o
místních pop]atcích, ve znění pozdčjŠích
] 7ďon č ]]7/l992 sb', o sprá!čdfulia popIatků.
Ve Zn.ni pozděišich

r Poplalku7a provozovaný
rýh.m| hÍaciptislrojneboJfó l..hni.kéherni
zaiizni poÝo|.nóMi|rhte$tvemlinanci podléhákaždýpoÝolcnýhnci
M'nŇeĎtveú hnanc|
přislÍojnebojlnétchnickénenrizaiizenipovolcné
Pop|atcka výhgmi hÍaci přistloj nebo jiíé tochnickéhemi zaiizcni
pruvozovalcl.
poÝolcnóMinisle6týemllnúcÍpIali.ieho

Článek3
ohlašovacípovinnost
(1) Poplatníkje povinen ohlásit písémněnebo
ústně do protokolu uvedení výherniho bracího
přístrojencbo jiného technickéhohemíhozařízení
povolenéMinisterstvem financí do provozu, a to
ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu'
je porincn
slejnjm 7působcma re stejne|hůré
ohlásit ukončenítétočinnosti'
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti jo
poplatník povinen sdělit správci poplatku název
právnickéosoby' sídlo, Ic' čis]aúčtů
u peněžních
ústar
ů. na nichŽ jsou soustiedén) peněŽní
podnikatelské činnosti,
plostředky
zjejí
identifikačníznaky výhemího hracího piístroje
nebo jineho lechnicIcho hemiho ,/aři7eni
povolenéhoMinisterstvem financí,jeho umístění
a stavy elekromechanických a elektronických
při zahájenía ukončeníčinnosti.
počítadel
(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit
správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlášenýchskutečnostech.

Článek4
Sazba poplatku
(1) sazba poplatku činí 5.000,- Kč na 3
měsíce.

(2) V případě'ževýhen hracípřístoj nebo
jiné technické hemí zďízení povolené
Ministerstvemfinancíje provozovánpo dobu
kralší
ne./1 měsíce.
plalíse poplale|\ poměrne
výši.
Článek5
Splatnostpoplatku
(1) Poplatek je
splatný vždy
k posledním
d nu i k a l e n d á ř n íč
h lo\ n l e lVíe \ j š i .
odpovídajícídobě provozoviání výherního
hracího přístloje nebo jiného technického
herního zďízení povoleného MinisteÉtvem
Íinancív tomtokalendářnímčt\'r1letí.
(2) Poplatek může bý zaplacen
poplatnikemi jednonízověa to do 15 dnůod
zahájeníprovozt!.
čtenet6
poplatku
Nawýšení
Nezaplacenípoplatku včas nebo ve
správnévýšipodléházýšení poplatkupodle $
l1 ziíkona č' 565/1990 Sb'' o místních
a
poplatcích,
předpisů.
vr:zněnípozdějších
r Ncbudou'lip.l]alky zapIaceny
(odvedeny)
lčs nebove správné
výši'
!ynÓř| obcc pop|atclr
llalcbnim vý6črcm'vó4 nczplmcnépoplďky
(neodvedenou)
ncbo]ejich nezap|dcenou
č&t Íúžeobec zvýšilaŽ ía
nace|Ókoiunyňanoru.
trojnásobekvydéienépoPla('se zaokÍouh|ujl

Člán€ k 7
Př€ c hodné a zrušovacíustanoyení
(l) Na přávnívztahyvzniklépředednem
nab}'tíúčinnostitétoobecně závaznér'ryhláškyse
vztahujíustanorení
dosa\adníobecně7ávazné
vyhlášky.
(2) Jiná technickáhemízařízenípovolená
Ministerstvemfinancípřed nabýímúčinnosti
této
obecné7áva7né
vyhláškyje poplatnikpolinen
písemněohlásit splávci poplatkudo 15 dnůode
dne nab)tí účinnostité(o obecně závazné
ryhlášky'
(3) Jiná technickáhernízďízenípovolená
této
MinisterŠtvem
financípřed nab}tímúčinnosti
poplatkuode
obecnězávaznévyhláškypodléhají
dne nabyr účinnoslitéto obecně závazné
vyhlášky.
(4) Zrušujese obecnězávaználryhláškač.
q/200J o mistnim poplalku za provo/o\ani
Úhemí fuacípřístroj.
Článek 8
uctnnost
Tato obecně závazná rThláška nab]ivá účinnosti
dnem 1.9.2010.

^,'t

Ing. Jiří Šírek
místostarosta

Vyhláška\yvěšenadne: l2.8'20l0
Vyhláška
sňatadne:
31.8'20l0
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/

Ing.MoimííI{aupt
starosta

