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Obec Malá Upa

obecně záv azná yyhláška
obce Malá Upa

č.8/2008'

o místním pop|atku ze psu

Zastupítelstvo obce Mďá Upa se na svém zasediání &rc 4. L2,2008 usnesením č. 14 usneslo
lydat na ziíkladě $ t4 odst. 2 zikona é. 565/1990 Sb., o místních poplatcích' ve znění pozděj-
šíchpředpisů avsouladus $ 10písm. d) a $ 84 odst.2písm. h)zakonač. i28l2000 Sb.' o
obcích (obecní ziízeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závazrrou vyhlášku:

cl. I
Úvodní ustarrovení

(1) obec Malá Úpa touto obecně závaznol vy'hláškou zayádí mistni poplatek ze psů
(dríle j en 'poplatek..) .

(2) Správu poplatku provádí obecní uřad.

ct.2
Poplatník, předmět poplatku

Poplatek ze psů plďí držitel psa. DrŽitelem je szická nebo právnická osoba, která má
walý pobyt nebo sídlo na území obce MaIá Upa' Poplatek ze psů se platí ze psů staršich 3
měsíců.

ř 1 |  ^

otrtasouř,iiovinno.t

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ustně do protokolu
vzrrik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů.

(2) Při p1nění ohlašovací povinnosti je poplatník, jdeJi o fuzickou osobu, povinen sdě-
lit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pob1tu, adresu bydliště' po.
kud je od adresy trvalého pobýu oďišnri nebo, jdeJi o právnickou osobu' niízev' sídlo
aIC. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelský.rn subjektem, uvede rovněž čísla
účtu u peněžních ústavů, na nichŽ jsou sousťeděny peněžní prosředky z její poclnikatelské
čirmosti.

(3) Poplatník je rovněž povinen ohlrísit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlrášených skutečno stech'



a)
b)

Čl+
Sazba poplatku

Sazba poplatku ěiní roěně:

300'- Kě'
za ps4 jehož drátelem je poávatel invalidního, starobďho,
vdovského nebo vdoveckého duchodu' který je jeho jediným ztlrojem příjriu'
anebo poávatel sirotěího důchodu 150'- Kč'

c].5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný:
a) do 31' 1. pffslušného kalendářního roku.
b) do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, nastane{i tato skuteěnost v průběhu
kďendiířnjho roku.

(2) v případě drŽení psa po dobu laatší než jeden rok je poplatek splatný v poměmé

ýši, která odpovídá poěttt i zapoěaých kalendářních měsíců.

(3) Změní-li poplatrík místo svého trva1ého pobytu nebo síďo, platí se poplatek od
poěátku kďenďířního měsíce nasledujícího po měsíci, ve kterém nastala některá z téchto
7rněn.

Cl. ó
osvobození

(1) od poplatku se osvobozují:

a) pes sluŽební, záchranářský nebo lovecký, pokud mají příslušné osvěděení'
b) pes převzaý z úhrlku pro psy, a to po dobu 6 měsíců ode dne převzetí psa z útulku.

Čt.l
Navýšení poplatku

Nebudou.li poplatky zzp|acety (odvedeny) věas nebo ve správné výši' lryměří obec
poplatek platebním rn.Íměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodve-
denou) část můŽe obec z1rýšit až na trojruísobek. Vyměřené poplatky se zaokoúrlují na celé
koruny nahoru.



Čl. s
Zrušovací a přec11odné ustanovení

Zrušuje se obecně závazn:á vy'hlráška č. 7OD0O4 ze dne L2. 12.2003 o místrím poplat-

ku ze psů. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí |tinnosti této obecně ávazné vyhlIáš-

ky se vaahují ustanovení dosavadď obecně ávazné vyltlášky.

Čt. s
Úěirrnost

i
í

Tato obecně závaná vyhláška obce nat'ývá úěinnosti dnem 1. l. 2009.

C' /2' /,llďVyvěšeno na uřední desce dne:

Sejmuto z uřední desky dne:


