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Obec Malá Upa
obecně záv azná yyhláška
obceMalá Upa
č.8/2008'

o místnímpop|atkuze psu
Zastupítelstvo
obce Mďá Upa se na svémzasediání
&rc 4. L2,2008 usnesenímč.14 usneslo
poplatcích've zněnípozdějlydat na ziíkladě$ t4 odst.2 zikona é.565/1990Sb.,o místních
h)zakonač.i28l2000Sb.'o
šíchpředpisů
avsouladus $ 10písm.d) a $ 84 odst.2písm.
obcích(obecníziízeni),ve zněnípozdějšíchpředpisů,tuto obecnězávazrrouvyhlášku:
cl. I
Úvodní ustarrovení
(1) obec Malá Úpa touto obecně závaznol vy'hláškouzayádí mistni poplatek ze psů
(drílej en 'poplatek..).
(2) Správu poplatkuprovádíobecníuřad.

ct.2

Poplatník,předmětpoplatku
Poplatek ze psůplďí držitelpsa. DrŽitelemje szická neboprávnická osoba,která má
walý pobytnebosídlona územíobceMaIá Upa' Poplatekze psůse platíze psůstaršich3
měsíců.
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otrtasouř,iiovinno.t
(1) Poplatníkje povinen správci poplatku ohlásit písemněnebo ustně do protokolu
vzrrik a zánik poplatkovépovinnosti do 15 dnů.
jdeJi o fuzickouosobu,povinensděpovinnostije poplatník,
(2) Při p1něníohlašovací
jméno,rodnéčíslo,adresutrvaléhopob1tu,adresubydliště'po.
lit správcipoplatkupříjmení,
je
kud
od adresy trvaléhopobýu oďišnri nebo, jdeJi o právnickou osobu' niízev' sídlo
aIC. Fyzická nebo právnická osoba,která je podnikatelský.rnsubjektem,uvede rovněžčísla
účtuu peněžníchústavů,na nichŽ jsou sousťeděnypeněžníprosředky z její poclnikatelské
čirmosti.
(3) Poplatníkje rovněžpovinen ohlrísitsprávci poplatku do 15 dnůjakékoliv změny
v ohlrášených
skutečno
stech'
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Sazbapoplatku
Sazbapoplatku ěiníroěně:
a)
b) za ps4 jehoždrátelem je poávatel invalidního,starobďho,

300'-Kě'

vdovskéhonebo vdoveckéhoduchodu'kterýje jeho jediným ztlrojempříjriu'
150'- Kč'
anebopoávatel sirotěíhodůchodu

c].5

Splatnostpoplatku
(1) Poplatekje splatný:
roku.
kalendářního
a) do 31' 1. pffslušného
b) do 15 dnůode dne vzniku poplatkovépovinnosti,nastane{itato skuteěnostv průběhu
kďendiířnjhoroku.
(2) v případědrŽenípsa po dobu laatšínežjeden rok je poplateksplatnýv poměmé
ýši, která odpovídápoěttti zapoěaých kalendářníchměsíců.
pobytunebo síďo, platíse poplatekod
(3) Změní-li poplatrík místosvéhotrva1ého
po měsíci,ve kterémnastalaněkteráz téchto
poěátku kďenďířního měsícenasledujícího
7rněn.

Cl. ó
osvobození
(1) od poplatkuse osvobozují:
osvěděení'
a) pes sluŽební,záchranářskýnebo lovecký, pokud majípříslušné
b) pes převzaý z úhrlkupro psy, a to po dobu 6 měsícůode dne převzetípsa z útulku.

Čt.l
Navýšenípoplatku
Nebudou.li poplatky zzp|acety (odvedeny)věas nebo ve správnévýši' lryměří obec
Včasnezaplacenépoplatky nebojejich nezaplacenou(neodvepoplatek platebnímrn.Íměrem.
denou) částmůŽeobec z1rýšitažna trojruísobek.Vyměřenépoplatky se zaokoúrlují na celé
koruny nahoru.

Čl.s

ustanovení
Zrušovacía přec11odné

i

č.7OD0O4ze dneL2. 12.2003 o místrímpoplatZrušujese obecnězávazn:ávy'hlráška
ku ze psů.Na právnívztahy vzniklépřede dnemnabytí|tinnosti tétoobecněávazné vyhlIášky se vaahují ustanovenídosavadď obecněávazné vyltlášky.
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Čt.

Úěirrnost
Tato obecnězávaná vyhláškaobcenat'ývá úěinnostidnem 1. l. 2009.

Vyvěšenona uřednídescedne:
Sejmutoz uřednídesky dne:
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