Obecně závazná vyhláška č. 2/1998
o místních poplatcích
ve znění vyhlášky 8/2006
Obecní zastupitelstvo obce Stárkov schválilo dne 30.12.1997 podle ustanovení § 15 zákona CNR č.
565/1990 Sb. , o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14
odst. 1, písm. h, § 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1, písm. f) zákona CNR č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, tuto ,obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:

Oddíl I -Základní ustanovení
Čl. 1
Obec Stárkov vybírá tyto místní poplatky:
-poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Čl. 2
Správu poplatků uvedených v článku 1. této vyhlášky vykonává Obecní úřad Stárkov (dále jen správce
poplatků) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon o místních poplatcích nestanoví jinak.
Oddíl II -Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Čl. 3
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se vybírá od fyzických osob, které jsou přechodně a za
úplatu ubytovány v obvodu zdejší obce za účelem léčení nebo rekreace, ( s vyjímkou osob od poplatku
osvobozených dle článku 5 ) podle článku 4.
Čl. 4
Sazba poplatku činí 12.- Kč za osobu a den, přičemž se den příjezdu nezapočítává.
Čl. 5
Poplatku nepodléhají, nebo jsou od poplatku osvobozeny:
a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP/P a jejich průvodci.
b) osoby , kterým byl poskytnut rekondiční pobyt dle § 135 odst. 4, zákoníku práce.
c) osoby mladší 18-ti let a starší 70-ti let nebo vojáci základní vojenské a civilní služby, nebo osoby
na které náleží přídavky na děti
Čl. 6
1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.
2. Poplatky vybírá pro správce poplatků ubytovatel, který poskytuje přechodné ubytování. Ubytovatel
za vybraný poplatek ručí.
3. Povinností ubytovatele je vést řádně knihu ubytovaných pro potřeby kontroly místního poplatku a
dbát, aby kniha obsahovala tyto základní údaje:
- jméno, úplnou adresu ubytované osoby, účel pobytu
- datum narození, číslo občanského průkazu (pasu)
- den příchodu a den odchodu.
4. Stránky knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna,pořadová čísla ubytovaných od
začátku do konce roku. Každoročně se kniha ubytovaných k 31.12. uzavírá.

Čl. 7
1. Ubytovatel je povinnen se registrovat do 30 dnů ode dne zahájení činnosti u správce poplatků.
2. Ubytovatel je povinnen uvést své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo,
rodné číslo nebo ICO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským
subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z
jejich podnikatelské činnosti.
3. Ubytovatelé, kteří vybírají poplatek, provedou odvod poplatku průběžně každý týden správci
poplatku v kanceláři Obecního úřadu Stárkov.
Oddíl III -ustanovení společná a závěrečná
Čl. 8
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 50%.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem, nebo
rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit
pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a) zákona č. 337/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 9
Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit
nebo prominout.
Čl. 10
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze
dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací povinnost
vznikla.
Čl. 11.
Tato vyhláška byla vyhlášena dne. 05. 01. 1998 .vyvěšením na úřední desce OÚ a nabývá účinnosti
15.dnem od vyvěšení tj.: 21. 01. 1998

Ve Stárkově dne 05. 01. 1998

……………………..
Pernica Rudolf
starosta obce

………………….
Šolc Ivan
zástupce starosty

