
Městys Nový Hrozentov

Obecně závazná \Thláška č.2/2008,

o mí§tním poplatku ze psů

Zastupiteistvo městyse No\"ý Hrozenkov se na svém zasedriní dne 8,12.2008 usnesením
č. 11 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č, 565i 1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění, pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písIn, d) a § 84 odst. 2 písm, h) zákona č,

128/2000 Sb.. o obcích (obecni zříZení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecné závaznou
v,v'ášku: 

Cl, l
úvodní ustanovení

Městys Nový Hrozenkov touto obecně Závaznou vyhláškou zavádí mistní poplatek ze
psu (dáIe ien ..poplatek"). "

čI.2
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatnik je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15

dnů nabytí psa do držení. Poplatek se platí Ze psů starších 3 měsíců.

(2) Při plnění ohlašovaci povifulosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku
přúmeni, jméno a adresu trvalého pob}tu, jdeli o 1}zickou osobu, nebo název, sídlo a IČ,
jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, kteráje podnikatelským subjektem,
uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustieděny peněžní prostiedky
z jeji podnikatelské činnosti,

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

č1,3
Sazba poplatku

Sazba poplatku čini ročně:
a) za prvního psa
b)za druhého a každého dalšiho psa téhož držitele

200,- Kč.
300.- Kč,

v případě držeií psa po dobu kratší nežjeden rok, se plati poplatek v poněrné výši, která
odpovidá počttl i Započatých kalendářních měsicťl,

') § 2 zákona č. 565/]990 sb.. o mistnich poplatcich. Ve znění pozdčiších předpisů,



č1, 1
splatnost poplatku

Poplatekje splatný do 30.června daného roku,
(1) NebudouJi poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, v}měií městys

poplatek platebnim \.ýměrem, Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebojejich část
muže městys z\.ýšit až ía trojnásobek.

(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto obecné zá\ aznou
rryhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu
ustanovení ziikona č, 337ll992 Sb., , o správě daní a poplatků, ve Zněni pozdějších
předpisů

(3) Pokud poplatnik nesplní svoji poplatkovol.I povinnost stanovenou touto obecné zá\aznou
lyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří iet od konce kalendáiního
roku, ve kterém omamovací povinnost vznikla.

(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směiujicí k,,"yměření nebo doměření, běží
tiiletá lhůta Zno\.u od konce roku. v němž byl poplatník Debo plátce o tomto úkonu
písemně uvědomen.

čl,5
Identiíikace p§ů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenčni známku pro psa bez ohledu na to, zda pes
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa. i
kdyby šlo o psa téhož držitele, Ztrátu nebo odcizení této známlry je poplatnik por inen sprár ci
poplatku nahlásit nejpozději do 15 dnů.

čl,6
o§vobození

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkým Zdravotním postižením. osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek ziízený obcí pro ztracené nebo opuštěné
p§y,

(2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 30,6, příslrršného kalendářního roku
prokázat, že důvod osvobození trvá,

(3) Osvobození od poplatku ze p§a zaniká, zanikneJi důvod osvobození,

č1.7
vznik a zánik poplatkoYé poYinno§ti

(1) Vznikne li poplatková poviDnost během rokrr, plati držitel psa poplatek od počátku
kaleídliřniho měsíce. ve kterém skutečnost nastala.

(2) Poplatková povinnost Zaniká upl)nutím měsíce, kdy zaniklo držení psa.



čl. 8
zŤušovací u§t novení

Zrušuje se obecně ávazná \Thláška č. 1 /2003 o místních poplatcích,

čl. 9
Účinnost

Tato obecně ávazrrá lyhláška městys€ nabývá účinnosti dnem 1 . 1 .2009,

v}.věšeno na iiŘdní desce dne: 9.12.2008

Seimuto z uřední desky dne: 31.12.2008

Pa


