OBEC JANKOV
obecně tÁvazná vyhláškaé.u2a14,
o místnímpop|atku ze psů
Zastupite|stvo
obce.Jankovse na svémzasedánídne 17. hvětna2014 usnesením
ě. 4
usnes|ovydatna základě$ í4 odst.2 zákonaě. 565/1990sb., o místních
poplatcích,
ve
předpisů
zněnípozdějších
a vsou|adus s 10 písm.d) a s &4 odst.2 písm.h) zákonaě.
í2812000sb.' o obcích(obecnízřIzení\,ve znění pozdějšíchpředpisů,tuto obecně
závaznouvyhlášku(dálejen
'vyh|áška"):
Č|. í

Úvodní ustanovení
(1) obec Jankovtoutovyhláškou
pop|atek
zavádímÍstní
ze psů(dá|ejen
'pop|atek.).
(2) Řízenío pop|atcích
vykonáváobecníúřad(dálejen
pop|atku.).í
"správce

ll. z

Pop|atníka předmětpoplatku
(1) Pop|atek
psa.Držite|em
je fyzickáneboprávnická
ze psůp|atí
držite|
osoba,kterámá
trvalýpobytnebosíd|ona území
obceJankov2
(2) Pop|atek
ze psůse plďíze psůstarších
3 měsíců.3

čl.g
Vznik a ánik pop|atkovépovinnosti
(1) PoplatkovápovinnostrrznikádrŽitelipsa v den, kdy pes dovršilstářítříměsíců,
nebo
v den,kdynaby|psa starŠího
tříměsíců.
případě
psa
dÉení po dobukratší
neŽjedenrok se p|atípop|atekv poměméVýši,
@ V
která odpovídápočtui zapoěatýchka|endářních
měsíců.Pň změně místatrva!ého
pobytu nebo síd|a p|atídržite|psa poplatekod počátkukalendářníhoměsÍce
po měsíci,ve kterém
následujícího
změnanasta|a,nověpříslušné
obci.a
(3) Pop|atkovápovinnostzan|kádnem,kdy přesta|abýt fyzická nebo právnickáosoba
psa,jehoárátou,darováním
dĚite|empsa (např.úhynem
pňěemŽse
neboprodejem),
pop|atek
p|atíi zazapčBrýkalendářnÍ
měsÍc,ve kterém
takováskuteěnost
nasta|a.

' s 14 odst' 3 ákona č. 565/í990 Sb., o misÍríďrpoptatcíďt,ve aěnÍ pozdějš!ďrpňedpisů(dá|e jen
'zákon
o mistniď| pop|atciďt")
2g z odst. í zákona o mistnÍďrpop|atďďr
3 2 odst. 2zÁkonao mísfiríďrpop|atcíď|
5
4 2 odst. 3 a 4 zákona o místrlďr poplatcíďr
5

Ó.e

oh|ašovacípovinnost
(1) DrŽitelpsaje povinenoh|ásitsprávcipop|atku
rrzniksvépop|atkové
povinnosti
do 30.

dnůode dne jejíhowniku. Stejnýmzpůsobemje povinenoznámittakézánik své
poplatkové
povinnosti.

(2) Povinnostoh|ásitdrŽenípsa má i osoba,kteráje od pop|atku
osvobozena.
psa uvedes
(3) V ohlášení
drŽite|
a) jméno,popřípadějména,a příjmení
nebo nfuev nebo obchodnífirmu,obecný
identifikátor,
by|-|ipňdělen,místopbytu nebosíd|o,místopodnikání,
popřípadě
právnickáosoba uvedetéŽosoby,kteréjsou jejím
da|šíadresypro doručování;
jménem
jednatv pop|atkových
oprávněny
věcech,
b) čís|avšechsvých účtů
u poskytovatelŮp|atebních
s|uŽeb,včetněposkýovate|ů
těchto s|uŽebv zahraniěí,uŽívaných
v souvislostis podnikatelskou
ěinností,
v případě,
Že předmětpop|atku
souvisís podnikate|skou
pop|atníka,
ěinností
c) da|šíúdajerozhodnépro stanovenívýšepop|atkové
povinnosti,zejménastáří
a početdrženýchpsů,věetněskutečností
rrzniknárokuna ú|evu
zak|ádajících
pop|atku.
neboosvobození
od
(4) DojdeJike změně údajů
je dÉite|psa povinentuto změnu
uvedenýchv oh|ášení,
oznámitdo 15dnůodedne,kdynasta|a'6

čt.s

Sazba poplatku
(1)

Sazba pop|atkuza kalendářnírok činí:
a) za prvníhopsa 50,. Kč,
b) za druhéhoa kďdého dalšíhopsa téhoždrŽite|e100,-Kč,

Ó .e

Splatnostpoplatku
(1) Pop|atekje sp|atnýnejpozdějido31. březnapřís|ušného
ka|endářního
roku.
(2) Vznikne.li poplatkovápovinnostpo dďu splatnostiuvedenémv odstavci 1, je poplatek
sp|atnýnejpozdějido 15. dne měsíce,kteď nás|edujepo měsíci,ve kterémpoplatková
povinnostrznikla, nejpozdějido konce pňs|ušného
ka|endářníhoroku.

čl'z

osvobozenía ú|evy
(1) od poplatkuze psůje osvobozendĚite|psa, kteým je osoba nevidomá,bezmocná
postižením,
a osoba s těŽkýmzdravotním
průkazuZÍPIP podle
která je držite|em
pop|atcíďl
í."
ák"""
ó's 14aodst.
'".*níďr
"d"''
"
poplatcich
ákonao
3
místníďt
$

zv|áštníhoprávníhopředpisu, osoba provádějícívýcvik psů určenýchk doprovodu
těchto osob, osoba provozujícíútu|ekzřizený obcí pro áracené nebo opuštěnépsy
nebo osoba, kteréstanovípovinnostdÉenía používání
psa zv|áštníprávnípředpis7.
ěl. g

pop|atku
Navýšení
(1)

Nebudou.|ipoplatkyzaplaceny držitelempsa včasnebo ve správnévýši,vyměřímu
obecníúřadpop|atekp|atebním
výměremnebo hromadnýmpředpisnýmseznamem.s

(2)

Věas nezaplacenénebo neodvedenépop|atkynebo ěást těchto poplatkůmŮžeobecní
je příslušenstvím
úřadzvýšitaŽna trojnásobek;totoztlýšení
poplatku.g

čl.g
Zrušovacíustanovení
pop|atku
Zrušujese obecnězávaznávyh|áška
o místním
ze psůproobecJankov
ze dne 18.|istopadu
1996bez ěíse|ného
označení.

čl.to
Úěinnost
Tatovyh|áška
nabýváúčinnosti
dnem1.7. zau.

ž.qú**{

místostarosta

oBEC TANKOV
393 01 Pe|hřimov
|Č:00583464

Vyvěšenona Úřednídesce dne: 18.5.2014

7 2 odst. 2ákonao misÍríďrpop|atciďr
5
8g 'tt odst. í zákona o místrrÍďr
pop|atcíďr
9 1t odst.3 ákona o mistníďrpop|atcích
5

starosta

Sejmutoz úřední
deskydne:3. 6.2014

