MĚsTopŘlntlon
obecně závazná vyhláška č,.3120,|4,
o místnímpoplatku ze psů
Zastupite|stvo
městaPřimdase na svémzasedánídne 11.6'2014
usnesením
č.263t2o14
usneslovydatna zák|adě$ 14 odst. 2zákona č.565i199oSb., o místních
pop|atcích'
ve
předpisůa vsou|adus s 'í0 písm.d) a S 84 odst.2 písm.h) zákona č.
zněnípozdějších
128l2ooosb., o obcích (obecnízřízení),ve znění pozdějšíchpředpisů,tuto obecně
závaznouvyhlášku(dá|ejen ,,vyh|áška..):
č l .t
Úvodní ustanovení
(1) MěstoPřimdatoutovyh|áškou
pop|atek
zavádímístní
ze psů(dá|ejen ,,pop|atek..).
1
(2) Řízenío pop|atcích
vykonáváměstskýúřad(dá|ejen ,,správce
pop|atku..)

Čl.z

Pop|atníka předmět poplatku
( 1 ) Pop|atekze psů p|atídzite| psa. DrŽite|emje fyzická nebo právnická osoba, která má
(2)

trva|ýpobytnebo síd|ona územíměsta Přimda a jeho místních
částí.2
Pop|atekze psůse p|atíze psůstarších3 měsíců.3

ct.3

Vznik a zánik pop|atkové
povinnosti
(1) Pop|atkovápovinnostvznikádrŽite|i
psa Vden, kdy pes dovrši|
stářítří měsíců,
nebo
v den,kdy naby|psa staršího
tříměsícŮ.
(2) V případědržení
psa po dobu kratší
neŽjeden rok se platípop|atekv poměrnévýši,
která odpovídápočtui započatých
ka|endářních
měsíců.Při změně místatrva|ého
pobytu nebo sídIa p|atídrŽitel psa pop|atekod počátkukaIendářníhoměsíce
po měsÍci,
následujícího
ve kterém
změnanasta|a,nověpřís|uŠné
obci.a
(3) Pop|atkovápovinnostzaniká dnem, kdy přesta|abýt fyzická nebo právnická osoba
psa (např.úhynempsa,jeho ztrátou,darováním
drŽitelem
neboprodejem),
přičemŽ
se
pop|atek
p|atii za započ,atý
ka|endářní
měsíc,ve kterém
takováskutečnost
nastala.

.
h
s t + o d s t . 3 z á k o n a č . 5 6 5 / 1 9 9 0S b . , o m í s t n í c pop|atcích,
ve znění pozdějšíchpředpisů(dá|e jen ,,zákon
o místníchpop|atcích..)
i S 2 odst. 1 zákonao místníchpop|atcích
" 2 odst. 2zákona o místníchpop|atcích
-$
$ 2 odst' 3 a 4 zákonao místníchpop|atcích

čl.+

ohIašovacípovinnost
(1) DrŽitelpsaje povinenoh|ásitsprávcipop|atku
vzniksvépop|atkové
povinnosti
do 15

dnůode dne jejíhovzniku.Stejnýmzpůsobemje povinenoznámittakézánik své
popIatkové
povinnosti.

(2) Povinnostoh|ásitdrŽenípsa má i osoba,kteráje od pop|atku
osvobozena.
(3) V oh|ášení
psa uvedes
drŽite|
a) jméno,popřípadějména,a příjmení
nebo název nebo obchodnífirmu,obecný
přidě|en,
identifikátor,
pobytu
by|-|i
místo
nebo síd|o,místopodnikání,
popřípadě
da|šíadresypro doručování;
právnickáosoba uvedetéŽosoby,kteréjsou jejím
jménemoprávněnyjednatv pop|atkových
věcech,
b) čís|a
všechsvých Účtůu poskytovate|ů
p|atebních
sluŽeb,včetněposkytovate|ů
těchto sluŽeb v zahraničí,
uŽívaných
v souvis|ostis podnikate|skou
činností,
v případě,
Že předmětpop|atku
souvisíspodnikate|skou
pop|atníka,
činností
c) da|šíúdajerozhodnépro stanovenívýšepop|atkové
povinnosti,
zejménastáří
a poěet drŽenýchpsů,včetněskutečností
zakládajících
vznik nároku na ú|evu
neboosvobození
od pop|atku.
(4) Dojde-|ike změně údajůuvedenýchv ohlášení,
je drŽite|psa povinentuto změnu
oznámitdo 15 dnůodedne,kdynasta|a.6

čl.s
Sazba poplatku
(1) Sazba pop|atku
za ka|endářní
rokčiní:
psa V rodinném
a) za prvního
domě...''...
1oo,.Kč
b) za druhého
psatéhoŽ
a kaŽdého
da|šího
dÉite|e
v rodinném
domě........
í5o,. Kč
psa V bytovémdomě
c) za prvního
...2oo,.Kč
d) za druhého
psatéhoŽ
a kaŽdého
da|šího
drŽite|e
v bytovém
domě..''....3oo,.
Kč

čl.s

Splatnost poplatku
je spIatný:
(1) Pop|atek
a)

nečiní-|i
více neŽ 500,- Kč ročněnejpozdějido 30. 4. příslušného
ka|endářního
roku,

b)

činí-|i
více neŽ 500,- Kč ročně,ve dvou stejnýchsp|átkách,,1.splátka nejpozději
do 30.4.a 2. spiátkanejpozdějido 31'8. přís|ušného
ka|endářního
roKu.

5 ,t+a
odst. 1 zákona o místníchpop|atcích
5
" $ 14a odst. 3 zákona o místníchpop|atcích

(2) Vznikne-|i
pop|atková
povinnostpo datusp|atnosti
uvedeném
v odstavci1, je pop|atek
sp|atnýnejpozdějí
do 15.dne měsíce,kteqýnás|edujepo měsíci,ve kterém
pop|atková
povinnost
vznikla.

Čl.z
osvobození
( 1 ) od poplatku
ze psůje osvobozen:

a) drŽite|psa, kteým je osoba nevidomá,bezmocnáa osoba s těŽkýmzdravotním
postiŽením,
průkazu
kteráje drŽitelem
zTPlP pod|ezv|áštního
právního
předpisu,
b) osobaprovádějící
výcvikpsůurčených
k doprovodu
těchtoosob,
c) osobaprovozující
útu|ek
zřízenýobcíproztracené
psy,
neboopuŠtěné
d) osoba, které stanoví povinnost drŽení a používánÍ
psa zv|áštníprávní
předpis7(např'
zákonÓ.449t2oo1Sb.,
o mys|ivosti,
ve zněnípozdějších
předpisů.),
e) osoba,kteráse ujmena|ezeného
jíměstemPřimda.
psa svěřeného

Čl.e
Navýšenípoplatku
(1)

pop|atkyzap|acenydrŽite|em
Nebudou-|i
psa včasnebo ve správnévýŠi,
vyměřímu
městskýúřadpop|atek
p|atebním
výměremnebohromadným
předpisným
seznamem.u

(2) Včas nezap|acené
nebo neodvedenépop|atkynebo část těchto pop|atkůmůŽe
městskýúřadzvýšitažna trojnásobek;
přís|ušenstvím
totozvýšeníje
poplatku.9
č l .g
Zrušovacíustanovení
Zrušujese obecnězávazná vyh|áškač. 1l2o}3,o místním
pop|atku
ze psů,ze dne
1 . 1 2 . 2 0 0 3.

č l .t o
uclnnost
Tatovyh|áška
n1bÝváúčinnosti
dnem1.7. 2014.

,nV I

Vfttq
VyvěŠeno
na úřednídesce
dne: ,í& ,6, l,o/q
Sejmutoz Úřednídesky
dne: t'?, G, l,il/
,

5 2 odst. 2zákona o místníchpop|atcích
" $ 11 odst' 1 zákona o místníchpop|atcích
" $ 11 odst. 3 zákona o místníchpop|atcích

