
Městys Nový Hrozenkov

Obecně závazná \Thláška č. 3/2008,

o mí§tním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém Zasedání dne 8.12,2008 usnesením
č.11 usneslo v,vdat na základě § 1,1 odst, 2 zákona č. 565/1990 Sb,, o místních poplatcích. ve
znění,pozdějšíchpiedpisůavsouladus§lOpísm.d)a§84odst,2písm.h)zákonač.
128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněni pozdějších předpisů tuto obecne zá\aznou
ryhIášku:

č1. l
úvodní ustanoyení

Městys Nový Hrozenkov touto obecně závaznou vyhláškou Zavádi mí§tní poplatek za
lrizeňský nebo rekreační poby (dálejen ,,poplatek").l)

čl,2
Ohlašovací poYinno§t

(1) Ub}-tovatel je povinen správci poplatku ohlrisit písemně nebo ústně do protokolu
Zahájení činnosti spočívající v posk)-tování přechodného ub}továni ve lhůtě do 15 dnů
od zahájení této činnosti.

(2) Při plněni ohlašovaci povinnosti je ub)tovatel povinen sdělit správci poplatku
příjmeni, jméno a adresu trualého pob}tu, jdeJi o fyzickou osobu, nebo názer. srd]o a lČ'.
jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, kteráje podrrikatelským subjektem,
uvede rovněž čísla účtů u peněžnich ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z jeji podnikatelské činnosti.

(3) Ubl,tovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlášených §kutečnostech.

č1.3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za osobu a každý i započabi den pobytu, není-ii tento dnem
příchodu 12,- Kč.

'] § 3 zákona č. 565,/l990 Sb,, o mistnich popIatcich, ve alění pozděišich předpisů



čt. +
splatnost popl&lku

(l) Poplatnik poplatek uhndí ub)4ovateli předem za předpokládanou dobu pobytu.

(2) Ub},tovatel vybrané poplatky odvede do 15 dnů po uplynuť každého pololetí
běžného mku

čl. 5
osvobozeni

Poplatku za lázeňslcý nebo rckreačni pob)t nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a o§oby s těžkým zdravotním postiženim
b) osoby mladší 18 leta staíší 70 let

č1. 6
ťlčinnost

Tato obecně ávazná lyhlliška městyse nab:ivá účiĎnosti dnem l . l .2009.
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místo§ts/osta městy§estarcstka městvse

Vryěšeno na úřední desce dne: 9. l 2.2008

Se.jmuto z riřední desky dne: 31.12.2008
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