OBEC MAKOV
obecně závaznávyhláškaě,3l2o1o,
poplatkuze ps
o místním
Zastupite|stvo
obce Makovse na svémzasedánídne 29. |istopadu20.10usnesením
č,'13l2l201ousnes|ovydat na zák|adě $ 14 odst' 2 zákona č. 565/1990sb'' o
pop|atcích,
pŤedpisťt
místních
ve zněnípozdějších
a v souladus $ 10 písm.d) a $ 84
ve znění
odst. 2 písm. h) zákona č' 12812000Sb', o obcích (obecnízňízení),
pozdějších
piedpisťt,
tutoobecně závaznouvyhlášku(dá|ejen,,vyh|áška..):
čl. t
Úvodní ustanovení
(1) obec Makov touto Vyh|áškouzavád|tmístnípoplatek ze psťr (dá|e jen
,,poplatek").
(2) Řízenío pop|atcích
vykonáváobecnírjiad(dá|ejen'správce pop|atku..).í

čt'z
Pop|atníka piedmět pop|atku
je fyzická nebo právnickáosoba,
(1) Poplatekze psťrp|atídržite|psa. Držitelem
kterámá trva|!pobytnebo síd|ona r]zemíobce Makov.2
(2) Pop|atekze psr}se p|atize psu starších
3 měsícr].3

ět.s

Vznik a ánik pop|atkovépovinnosti
psa vden, kdy pes dovrši|stáÍítií měsícťt,
(1) Pop|atkovápovinnostvzniká držite|i
nebov den, kdy naby|psa staršího
tňíměsíct]t.
(2) V piípadědrženípsa po dobu kratšíneŽjeden rok se p|atípop|atekv poměrné
měsícit.PŤizměně místa
rn'/ši,
která odpovídápočtui započatlchka|endáŤních
pobytunebo síd|ap|atídrŽite|psa pop|atekod počátkuka|endáiního
trva|ého
po měsíci,ve kterémzměna nasta|a,nově pňís|ušné
měsíce nás|edujícího
obci.a
.

5 14 odst. 3 zákona č. 565/1990sb., o místníchpop|etcích,Ve znénípozdějšichpfudpisr](dále jen ,,zákon
pop|atcích,.)
9 místních
1 s 2 odst' 1 zákona o míslnichpop|atcích
2
odst'
2
zákona o mísinichpoplatcích
s
].
poplatcÍch
s 2 odst' 3 a 4 zákona o m|stnÍch

(3) Pop|atkovápovinnostzaniká dnem, kdy pňesta|ab;it fyzická neoboprávnická

osoba držite|empsa (napĚ.rihynem psa, jeho zÍátou, darováním nebo
prodejem),pŤičemž
měsíc've kterém
se pop|atekplatíiza započat!kalendáíní
nastaIa.
takováskutečnost

ct.+

oh|ašovacípovinnost
(1)

povinnosti
psa je povinenoh|ásitsprávci pop|atkuvznik svépop|atkové
Držite|
do í5 dn ode dne jejíhowniku (tzn.ode dne, kdy pes dovrši|stáiítčíměsícťt,
je povinen
Stejnlm zpťtsobem
nebo dne, kdy naby|psa staršíhotŤíměsícťt).
oznámittakézánik svépoplatkovépovinnosti'

(2) Povinnostoh|ásitdrženípsa má i osoba,kteráje od pop|atkuosvobozena.
(3) V oh|ášení
držite|
osa uvedes
a) jméno,popňípadějména,a piíjmenínebo název nebo obchodnífirmu,
obecnÝ identifikátor,by|Ji pňidě|en,místo pobytu nebo síd|o, místo
právnickáosoba uvede
podnikání'popÍípadě
da|šíadresy pro doručování;
téžosoby, kteréjsou jejímjménemopráVněnyjednat V pop|atkov'.!'ch
věcech,
b) čís|a všech sqi'ch tičtir u poskytovatelťrp|atebních s|uŽeb, včetně
poskytovate| těchto s|užeb v zahraničí,uŽívanlch v souvis|osti s
podnikate|skoučinností,v pÍípadě' že piedmět pop|atku souvisí s
podnikate|skou
popIatníka,
činností
povinnosti,zejména
c) da|šíridajerozhodnépro stanovenív''fšepop|atkové
zak|ádajících
vznik nároku
stáňía početdrženfchps , včetněskutečností
na |evunebo osvobozeníod pop|atku.
je dÉite|psa povinentuto
(4) Dojde.|ike změně daj uvedenÝchv oh|ášení,
změnuoznámitdo 15 dnu ode dne,kdy nasta|a.6
cl. s
Sazba poplatku
( 1 ) Sazba pop|atkuza ka|endáiní
rok činí:
psa 50'00 Kč'
a) za pÍVního
psa téhož
drŽite|e50'00 Kč'
b) za druhéhoa každého
dalšího

:o s 14a odst. 1 zákona o mistníchpop|átcich
s 14a odst.3 zákona o m|stníchpop|atcich

je poživate|
c) za psa,jehoždržite|em
inva|idního,
vdovského
starobního,
nebovdoveckého
kten/je jehojedin}imzdrojempiíjmu,anebo
dt]tchodu,
poŽivate|
sirotčího
dťtchodu
50'00 Kč'
d)

psa téhož
za druhéhoa kaŽdého
da|šího
držite|e,
kten''mje osoba pod|e
písm.c) tohotoustanovení
50'00 Kč.
čl.s
Splatnost poplatku

(1) Pop|atekje sp|atn}i
nejpozdějido 3í. bňeznapňíslušného
ka|endáiního
roku.
(2) Vznikne-|ipop|atkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedenémV odstavci1, je
pop|ateksp|atnfnejpozdějido 15. dne měsíce,kten/nás|edujepo měsíci,ve
kterém pop|atková povinnost vznik|a, nejpozději do konce pňís|ušného
ka|endáiního
roku.

ct.9
zrušovaci ustanoveni
pop|atkuze ps ze
Zrušujese obecně závazná vyh|áškač,.112009
o místním
dne 16.6.2009,

č|.
ío
Účinnost
Tato Vyhláškanablvá tičinnosti
dnem 1. ledna20í1.

OBEC

I , I AK OV

tČo: o9 7 2 3 8
67972 KUNŠTÁT
na l|oR.
I

čt.z
osvobození a |evy
(1) od pop|atkuze psťlje osvobozen drŽitelpsa, kten/mje osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkÝmzdravotnímpostižením,
kteréby| pŤiznán|||.
stupeř mimoňádnfchvt/hod podle zv|áštníhoprávního pŤedpisu,osoba
provádějící
vfcvik pstt určenfchk doprovodutěchto osob, osoba provozující
psy nebo osoba, kteréstanoví
tu|ekziízen1í
obcípro ztracenénebo opuštěné
povinnostdrŽenia pouŽivánípsa zv|áštniprávnípÍedpisi.

ět.a

NavfšenípopIatku
pop|atkyzaplacenydržite|em
psa včasnebo Ve správnév''Íši'
(1) Nebudou-|i
vyměii
mu obecníriĚadpoplatekplatebním
rn./měrem.E
(2) Včasnezap|acené
pop|atkynebo částtěchtopop|atk m Že
nebo neodvedené
pop|atku.g
obecnírjŤadzv!šitažna trojnásobek;
totozvfšeníjepÍis|ušenstvím
Vyvěšenona iednídesce dne 30' |istopadu2010
Sejmutoz ňední
deskydne 20. prosince2010

] g 2 odst' 2 zákona o místnichpop|atcích
: s 11 odst. 1 zákona o místníchpop|atcích
" s 1,l ods|.3 zákona o místnichpop|atcich

