OBEC

KOŠICE

Obecně závazná vyhláška Č. 1/2010
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Košice se na svém zasedání dne 3.12.2010 usneslo vydat podle ust. § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ust. §1O písmo d) a § 84 odst.2 písmo h) zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):
Část I.
ČI. 1
Úvodní ustanovení
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obec Košice vybírá tyto místní poplatky
poplatek ze psů
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu
nebo kanalizace
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen správce poplatku). I)
Část II.
Poplatek ze psů

ČI. 2
Předmět poplatku, poplatník
1. Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce.

ČI. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří
měsíců.
2. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během
kalendářního roku postupuje se obdobně.

ČI. 4
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence u správce poplatku do 15-ti dnů ode dne
kdy vznikla poplatková povinnost. Stejným způsobem je povinen oznámit zánik
poplatkové povinnosti.

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen sdělit správci poplatku některé
další údaje stanovené v čl. 26 této vyhlášky.

ČI. S
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí 50,-Kč za každého psa za kalendářní rok.
2. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích.

2)

ČI. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově do 31. března kalendářního roku
Část III.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

ČI. 7
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně
pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého
pobytu.

ČI. 8
1. Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla. Ubytovatel vybere poplatek ve výši stanovené touto obecně závaznou
vyhláškou a je povinen jej správci poplatku odvést 2x ročně, a to nejpozději do 30.června
a 3I.prosince kalendářního roku, na účet obecního úřadu nebo hotově v pokladně
obecního úřadu.
2. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu. 3)

ČI. 9
Ohlašovací povinnost
1. Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15
dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu.
Stejným způsobem je povinen ohlásit ukončení této činnosti.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé
další údaje stanovené v čl. 26 této vyhlášky.

ČI. 10
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí IO,-Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-Ii tento den
dnem příchodu
2. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích. 4)

Část IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
ČI. 11

Předmět poplatku, poplatník
1. Poplatek za uzivani veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 5)
2. Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čI. 11 této vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik
poplatníků odpovídaj í za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.
ČI. 12

Veřejné prostranství
1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnímu užívání, a
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 6)
2. Vymezení veřejného prostranství na území obce, pro účely této obecně závazné vyhlášky,
je obsahem přílohy č.l.
ČI. 13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy zvláštní užívání tohoto
prostranství začalo, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo (zařízení bylo
odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu).
2. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství
nejpozději 5 dnů před započetím vlastního užívání tohoto prostranství.
3. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku některé další
údaje stanovené v čl. 26 této vyhlášky.
ČI. 14

Sazba poplatku, osvobození

1. Sazba poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného prostranství a
každý i započatý den:
a) poplatek za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení
2,-Kč
b) pro umístění skládek materiálu
2,-Kč
c) za užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce
1O,-Kč
d) za umístění reklamních zařízení, zařízení cirkusů a pro potřeby tvorby
filmových a televizních děl
10,-Kč
e) pro umístění prodejních zařízení a zařízení pro poskytování služeb je poplatek
stanoven paušálně zajeden stánek a započatý den
50,-Kč
2) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích.f
3) Od poplatku jsou osvobozeni:
a) fyzické osoby na dobu 72 hod. od poplatku podle odst.1 písm.b) při skladování paliva
( dřevo a uhlí)

b) TJ Sokol, SDH a MS "Liška" Košice od poplatku podle odst. 1) písm.c)
ČI. 15
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný
a) při jednorázovém nebo krátkodobém použití veřejného prostranství tj. max. na 72 hod. při
oznámení užívání veřejného prostranství
b) při dlouhodobém užívání veřejného prostranství tj. déle jak 72 hod. do 10 dnů ode dne,
kdy užívání začalo.
Část V.
Poplatek ze vstupného
ČI. 16
Předmět poplatku a poplatník
1. Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce
snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí
peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. 8)
2. Poplatníkem je fyzická a právnická osoba, která akci uvedenou v odst. 1 pořádá.
ČI. 17
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je nejpozději 5 dnů před pořádáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh
akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čI. 26 této
vyhlášky.
2. Poplatník je povinen do 5 dnů po skončení akce oznámit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, byla-li v ceně vstupného
obsažena.
ČI. 18
Sazby poplatku a jeho splatnost, osvobození
1. Sazba poplatku činí 5% z vybraného vstupného při akcích podle čI. 16 odst. 1 této
vyhlášky
2. Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne skončení akce.
3. Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích. 9)
4. Od poplatku jsou osvobozeny:
a) akce pořádané TJ Sokol, SDH a MS "Liška" Košice
b) akce jichž se zúčastní méně než 30 návštěvníků
Část VI.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Čt 19
Předmět poplatku, poplatník
1. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený výherní hrací
přístroj. 10)

2. Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen VHP).

ČI. 20
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu a předložit
zahajovací protokol do 15 dnů ode dne uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen
ohlásit ukončení provozování VHP a přeložit ukončovací protokol.
2. Při ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené
v čl. 26 této vyhlášky.

ČI. 21
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku za každý provozovaný VHP činí l.500,- Kč na 3 měsíce, 3.000,- Kč na
6 měsíců a 6.000,- Kč na 12 měsíců.
2. V případě, že je VHP provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek
v poměrné výši.
ČI. 22
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení VHP do provozu.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu VHP.

ČI. 23
Splatnost poplatku
Poplatek za VHP je splatný do 15 dnů po uvedení VHP do provozu a je-li VHP provozován
po dobu delší 3 měsíců do 15 dnů po začátku dalšího poplatkového období.
Část VII
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
vodovodu nebo kanalizace

ČI. 24
1. Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu
nebo kanalizace platí fyzická nebo právnická osoba, která vlastní takový stavební
pozemek v k.ú. Košice a Doubí.11)
2. Sazba poplatku činí 3,-Kč/m2 aje splatný jednorázově na obecním úřadu.
3. Poplatek je stanoven na základě znaleckého posudku.
Část VIII.
Ustanovení společná a závěrečná

ČI. 25
1. Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá
zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1 odst. 1 této vyhlášky, není-li
touto vyhláškou stanoveno jinak.

2. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo poštovní poukázkou,
případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.
ČI. 26
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
1. V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor,
byl-li přidělen místo pobytu nebo sídlo místo podnikání popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. 12)
2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 13)

ČI. 27
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem. 14)
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků muze správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. I')

ČI. 28
Promlčecí lhůty v poplatkovém řízení jsou upraveny ve zvláštním předpise.

16)

ČI. 29
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011.
1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon)
2) § 2 odst.2 zákona
3) § 3 odst.4 zákona
4) § 3 odst.2 zákona
5) § 4 odst.l zákona
6) § 34 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
7) § 4 odst. 1 zákona
8) § 6 odst. 1 zákona
9) § 6 odst. 1, věta třetí zákona

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

§ 1Oa odst. 1 zákona
§ 10c odst. 1 zákona
§ 14a odst. 1 zákona
§ 14a odst. 3 zákona
§ 11 odst. I zákona
§ 11 odst. 3 zákona
zákon Č. 280/2009 Sb., daňový řád
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Příloha Č. 1
Vymezení veřejného prostranství podle čI. 12 odst. 2 vyhlášky
Pro potřeby obecně závazné vyhlášky
takto:

jsou veřejná prostranství na území obce vymezena

Komunikace: ppč. 27/4, 34/3, 136/13, 136/14, 136/21, 497/1, 497/18, 571/2, 664/1, 664/4,
670,674,677,680/2,683,684/1,684/2,686,687/1,689,
730/9, 768/2, 768/4, 794/4, 1058/4,
1135,159912,1599/18,1599/19,
1599/20, 1599/21, 1682, 1683/1, 168411, 1687/1, 169211,
1692/2,1694,1695,1706/1,170811,1710/1,1710/31
Chodníky: ppč. 114717, 1684/2, 1684/3, 1687/5, 1687/6, 168717, 1687/8,1706/2,1706/3,
1706/4, 1710/40
Hřiště: ppč. 136/15, 1130/1, 1130/2, 1130/3,1130/4, 1130/6
Veřejná zeleň: ppč. 54, 57/8, 57/9, 66/1,132/4,132/5,13511,235,25311,44911,45411,
756/1,973,1130/8,1145,1187/3,1505/5,1505/8,
1505/9,1659/5,1683/2,1710/5,1710/41,
1710/43

