Olrm Bukavany
Obecně závar"nír vyhláška č. l/t l zc dne t.z":St
tr

I

llrí§tnjm poplatku ze psťi

Zastupitelstvo abce Brtkovanv se na svém zascdáni tlne I.i,20l1 usnesenim
č. 44
usnes]o vvtlat na z,ákJarlě § 1:t ákona orlst, ? rák*rra č,5d5l j 99§
sb., o nrísttrích
poplatcich t,e znění pozdů.išíchpředpisů v sr:uladu s l0 pisrrr. d)
§
a § §a cliJst, }
pi.sm. h} zákrrna č. 128/2000 Sb,. o obcich (rrl.ecní zřízenii,l.e
znbni pozrté!.§ích
předpisů, tuto obcc,ně závaznou vyhtášku ídáte
.!cn -,vylrlátka..}.

čt" t

Llvodni ustanoveni

l } Obec Bukovany touto r.yírláškcu zar,ádi míshrípotrrlatek z* psů{riále jen
,,poplatek"1.
T.ykonává
{3} Rrzeni o poplatcich
obscrrí úřad {dále _ien ..správce poplatkrť.},
{

ó.z

Předmět pop}atku
Poplatku podiéhaii psi star:ší3 měsiců,

ó.r

Pop|atnik
poplatek ze psů piatí d*itel psa.
Držiteiénr.ie §,rická nebo právnická ostrba. krcrá

má na ůzemi obce trv,alý pcrb3,.t nebi: sitllrr.

čt..,

(}hlašovnci povinnost

{lJ Držite} psa (1rclplatnik} je ;:ovineir olrlásit spriivci poplatkrr píserrně dn 15 dnů
vanik své poplatkové povirrntsti ij. dovršeni suiří psa tří rněsiců nebo započeti

drž*ni psa staršlho tří měsíe,ů,
(2i povinnost n}rlásir drženi psq má i osoba. která je otl paplatku osvoboeena,
13) oznámeni se ptldává na oú na předeps*ném tiskopise - přianá*i k poplatku zc
psů. §tejnli,n způscbeirr a ve stejné lhrltě je poplatrrik povinen ozrrámit zárrik své
poplatkové ptrvinnosti.
{4i PoPtaUík.ie rovněž povinen (rznán}it správci poplatku každou skutečnost. která
tnii vtiv na vyši jeho poplatkol,é povintxrsti nebo na vznik ir zátrik rxvrrbozeni, a to
do I5 dnú oele dnc, kd1. tnt<l skutečnost trastala.
i.!) Při Plněni oznanrovaci 1rovinnosti je poplatnik povinerr sour;iasné sdělit správci

poplatltu;
pří"inení. jtrréno nebo název právnické rrsoby, trval5.' pobY nebo sidlo, rortné
číslonebo tČo. da*r adresy pr.r> cl,rručováni, právnická osr-rba uvede iéžtlsr-.rby,
které jsou jej ím jnrénem opr:iivněny je6161 1, poplaikových lťcech
b; ťísla všec}r *vý*lr účtuu paskytovaíelťr platebnich služ-el,1. včetně posk1,1cr,atelii
téclrto služ*b v zahraniči. užfvan;J,clr l. souvislosti s podnikatelskou ůinnosti,
v přípndě, že glicdntět poplatku souyisi s podr:ikatelskou čirurosti poplirtnikir.
c) clalŠÍÚdaje roztrodrró pro §tanfivení 1úšepoplatkové povinnosti. ztjnrirra stáří a
*t)

PoČet držeuých psr1, včeJně skutečnostízaki$dajícíchvzlrik nároku na ťtlevu ncbo

os1.obození od pclplatlttr,
{6) Dojde-li ke změně ridajů uvedených v crhiášení, je clržite1 psa povinen turo
změtru tTznámit do l5 dnů otle dne. kdy nasiala,

Yznik

rr

čt- s
zánik poplatkové povinnosti

{l ) Poplatková povinnost vzr:iká držiteli psa v den. kdy pes dovr§il stlří tři měsícrl,
nebo v den kdy rrabyl p*a siar§ího tři rrěsíců,
(2t v případě drženi psapo dobu kratšínežjeden rok se platí poplatek r, poměrné
r"ýši, která odpovidá poč,tu i započatýclt kalenclářních rněsiců, při zmšně mista
trvalého pobltu nebo sícila platí ciržitel psrr popl*tek cd počátku kalendriinílro
měsíce následujícího po měsici, ve kterém anštra nastal4 nově přislušnéohci,
popiatkar,á ptlvinnost zarriká dnem, kdy přestala
{3)
ťlzická nebo prár.nická osoba
drž,itelern psa {např. álryrr psa" jeh* rtráta, dar.ování nebo prcrdej)*
trrřičenrž se
poplatek platí i za započnqi,kalEntíáirrí nrěsic, l,e kterém takrrvá skutečnost
ngstala.

Ct.

ó

§azba, prrplatku
{

l}

l'oplatek činf za l:alenclářní rok:

a) za prvního ps.t
b) za druhéhc, rr každéhodalšího psi! .,.,..,.,..

l0ů,- Kč
lť]0"_

Kč

CI.7
§platrrost pap}ntku
(l i lloptatek je splatný nejpozději do X}.ó. pr.íslušného
halerrilainilro r+lku"
i2i Vrxikrre-li popiatková povinnost po ter.rrrítru splatnosti, _ie poplrttek splatný.

rrcjpoz-l-{ěji

do 15 dnů ude dne, kdy por,inn*si popiarek ptuiit

"rnitctu.

čl. c
{}svrrlrrrzelri
{l } Otl poplatku je tlsvobtrzetr rlržiteJ psa. kterynr je ;
osoba neyidonrá, bezmocná s" osů[.}a s tě kýnr zdravotnim posiiženim, kttré
b,r.t
přiznán lll" stuperi mimcŤádných q;fiotr poclle avlášírríhoprávního předpisu,
a}

b} osotra provátiějici výcvik psů Lrrčený,cii k rJopro,odrr těclrto osob.
cJ osoba provozujicí útulek zř,iztrrý oblí pro ,ř*cené nebo opuštěné psy.
dJ osrrba. ktelé stanovi po* innost <lrženípsa z-vlá§tttí prár.rrí předpis,

č:t.p
Nalx,§eni poplatku

(l) Nebudou-li poplntky zaplaccny clržile}em psa včas nebo ve spr:lvné výši,

vymčří mu t:becní irr-'ad poplateli platebnírn týnrčrem.
yčas nezapltrcenÉ ngbó neůdvedené poplatky
nebo část těchto poplatků nrriže
r:trecni uíael zvýšit ú na tmjnást"rbek, taťo zrl,šení je přislušenstvim poptatku,
(3}

čl. ltl

zrušol,ací usttnoveni

Zn#uje se obecně závazná r,yhláška č. l'iů4 ze rlne
17.2.2aú1o m,istlich
poplatcich

čl rt

ť]činnost
Tato obecně závaená rl.hláška trab,rivá účinnrrsti dne l
.3.30I l
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Jana Šinrečkr:vá1.
!
st*rostka obce

Tato vy,hláška byla i,,yvěšena &a rrřední ctesce dng
Tato vl,hláška byla sňata z úřední desky dne :

:

2.ž.20l}
1?.2.?0l l
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