MESTYS LEDENICE

obecně závazná vyhláška č.2/20Í2
o místnímpoplatku ze psů
Zastupi1elstvo měslyse Ledenice se na svém zasedáni dne'1'12'20l2 usnesenín č' 226
usneslo vyclat na základě s 14 odst. 2 zákona č' 565/1990 sb., o nístních poplatcicl'r. ve znění

pozdějšíchpředpisůavsorrladus$10písm'd)a{84odst.2pism.ir)zákonač.J2{:i/2000

Sb', o obcícb (obecní Zřízení)' ve ZnÚ]i pozdějšiclr piedpisů' tuto obecně závaznou vyhlášku
(J.rl< jen ..r I \la.kr"):

Článek l
l|]vodrrí ustanovení
(l) Městys Ledenice touto vyhláškou zavádí mistní poplatek
(2) Iiízcnío pop1atcích

ze psů (dálcjen ..poplatek")

lfkonává úřad městyse Ledenice (dálejen

''správce

poplatkll")

Člárek 2
Předmět pop]atku a poplatrrík
(1) Pop1atek Ze psťt platí dťžitclpsa- Držitelem.je 1ýzická nebo právnická osoba. ktelá rlá
trvalý pobyt ncbo sidIo r'ra ťrzemí městyse Ledenice.l)
(2) Poplatek Ze psťl se platí ze psů starších3 rnčsíců'2)

Vznik

Čt*"t :

zánik poplatkové povin'rosti
(1) Pop]atková po\'innost vzniká dúiteli psa v dcn, kdy pes dovršil stáři tří měsícťL. nebo
a

v den. kdy nabyl psa staršího tří mčsíců.
(2)

v případčdýení psa

po dobu katšíneŽ jcdcn rok se p]atí poplatck v poměmé výši' která
odpovídá počtu i Započatýc1r kalcndářnich měsíců'Při zmčnčmísla trvalého pobytu Debo
sídla p]alí drŽite] psa pop]atek od počá|ku ka]endářního měsíce nás1cdujícího po něsici.
obci.r)
ve kter'én zn'iěna nast;]a, nově piíslušúé

(1) Poplatková povinnost zaniká dncm. kdy přeslďa být fuzická nebo právnická osoba
dťŽitelem psa (napi. úhyncm psa,.ieho Zlr'álou, darovánim nebo prodejem). přičenžse
poplatek platí i za Započatý kalcndářní mésíc.ve ktcrém tako\'á skutečnost naslala'

l]

odst. ] zákona o n stních poplatcích
$ 2 odst' 2 zákona o místních poplatcích
') 5 2 odst' ] o 4',íkuna o místníchpoplatcích
])

5 2

Článek 4
oh1ašovací povinnost
(]) Držitel psa.je povinen olrlásit sptávci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do

15-ti dnů ode dne jejího vzniku. Stejnýn zpťLsobem je povinen o,4nán'út také Zánik své
popla1kové povinnosti-

(2) Povinnost ohlásit clrženípsa má i osoba' kteráje od poplatku osvobozena
(3')

4):

V oh1ášení dťjtel psa uvec]e
i- jméno. popřípadě jména a příjmení nebo názijv nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor. bylJi přidělen, nísto pob)'tu r'rebo sídlo' místo podnikání, popřipadě
da1šíadrcsy pro doručovlíní,právrrická osoba uvede téžosoby, ktcró jsou jejím
n'rélrem oprávrrěny jednat v poplatkových věcech,
čiSla všech svých Ítčtůu poskytoýatelů platebnich s]užeb, včetně poskytovatelů těchlo

j

2-

3.

s]uŽeb v zahraničí,uŽívarrých v souvislosti s podrlikatclskou činností,v případě' že
předmět pop]atku souvisi s podnikatelskou činrlostípoplatníka,
dalšíúdaje ro7hodné pro s|anovcní výše poplatkovó povinnosli, zeiména s1áŤi a počct
držených psů. Včetně skutečnosti zak]ádaiících niíok na úlcvu nebo osvobození od
poplatku.

(4) Doidc-li

ke změně ťldajůuvedených v ohlášení, je držitel psa povi cn tlÍo z]něnu

oznárrrit c]o 15-ti

1l1:azbr

poplatkLr /a

c1nu

ode dne, kcly nastala.5)

Článek 5
Sazba PoPlatku

la'enJďnl rol čilli:

a] ,/l p.a ťh.'\aného\ rodillnťln Llol'ré
ncbo na oploceném pozenkll

Za

b) za psa'jehoŽ držitclem je poŽivatel invalidního'
staŤobního. vdovského nebo vdoveckého dťlchodLl, kte{i.ic
.jeho iediným zdrojem přijmu, nebo

c)

poŽivate] sirotčiho důchodu
Za psa chovaného v ostatnich případcch

prvního psa za každóho
dalšiho psa
200,-

Kč

300.-

Kč

l00,-

Kč
Kč

] 50.675,-

Kč
Kč

450,-

Čla""t o
Splatnost PoPlatku
(1)Poplatekje splatný nejpozději do 30.čen'na příslušllé]roka1cndáiního rokrt
(2)

Vznikneli poplatková povinnost po datu sp1atnosti uvecleném v odstavci 1, ie pop]a1ek
splatný oo l s- ane něsíce' který náslcduje po nrěsíci' r'e ktcťémpoplatková
povirrnost vznikla. VnikneJi poplatková povilx1ost v měsíci prosinci je poplatek spiatný
do konce přislušného ka]endářního rokrL.

)

14a odst. 1 zákona o ]nístních poplatcích

' 5( 14" od.r. 1 zukona o mi.tnr.h

poTllLctch

Článck 7
osvobození a úlevy
(1) od poplatku zc psťt je osvobozen držitel psa, kteťým je osoba nevidomá' beznrocrrá
a osoba s těžkým zdlavotním postiŽením' klerá je držitelem prťrkzzu ZTP'T podle
zvláštniho pťávního předpisLl. osoba prováclěiící výcvik psů určcnÝch k dopror'odu
těchto osob, osoba provozlÚici útulek Zří7cný obcí pro ztlacené nebo opuštěl1é psy
nebo osoba. které stalloví povinrrost clrŽení a pouŽívitní psa zvláštní právní předpis'6j
(2) od poplatku ze psa se dále osvobozlÚí ólenové lesni. myslir'eckó a rybářské stráže'

Článek 8
NaVýšení poplatku

(t) NebudouJi pop]atk)

zirp]aceny držitelenr psa včas rrebo ve sprrivné výši. \)]rréir rntl
úřad městyse poplatck platcbnÍn výměrenr. nebo hťomadným předpisným seznanrenr/)

(2) Včas nezaplaccnó ncbo neodl'edené poplatky nebo část těchto poplatkil můŽe úřad
městyse zvýšit až na tro'násobck; toto zvýšelíjcpříslušenstvím poplatku'8)

Čt-"t g

Zrušovacíustanovení

Zrušujc sc obccnč záva7ná v}'h]áška č. 1/201] zcdnc 18'5.20l1'

Článek l0
Účinnost

Tato vyhláŠka nabývá účinnostidnel ' 1.20l]

la

lng. Michal Vazač
místostalosta městyse
Potl'rzcni o

^'eřejnění:

'

iroslav |'r'ar'rěli
sta městyse

