MESTYS NÁMEŠT NA HANE
Obecne závazná vyhláška C. 1/2010,
o místním poplatku ze psu
Zastupítelstvo mestyse Námešt na Hané se na svém zasedání dne 9.12.2010 usnesením c.
UZl2/9/2010 usneslo vydat na základe § 14 odst. 2 zákona c. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znení pozdejších predpisu a v souladu s

§ 10

zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení),
obecne závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

ve znení

písmo d) a

§ 84

odst. 2 písmo h)

pozdejších

predpisu,

tuto

CI. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Mestys Námešt
"poplatek").

na Hané touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psu (dále jen

(2)

Rízení o poplatcích vykonává úrad mestyse (dále jen "správce poplatku").1

CI.2
Poplatník a predmet poplatku
(1)

Poplatek ze psu platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má

(2)

trvalý pobyt nebo sídlo na území mestyse Námešt na Hané
Poplatek ze psu se platí ze psu starších 3 mesícu.3

2

CI. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stárí trí mesícu, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího trí mesícu.

(2)

V prípade držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v pomerné výši,
která odpovídá poctu i zapocatých kalendárních mesícu. Pri zmene místa trvalého
pobytu

nebo

sídla

platí držitel

psa

poplatek

od pocátku

kalendárního

následujícího po mesíci, ve kterém zmena nastala, nove príslušné obci.
(3)

mesíce

4

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy prestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (napr. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), pricemž se
poplatek platí i za zapocatý kalendární mesíc, ve kterém taková skutecnost nastala.

CI. 4
Ohlašovací povinnost
(1)

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30
dnu ode dne jejího vzniku. Stejným zpusobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti.

1 § 14 odst. 3 zákona c. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
o mistních poplatcích")
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

ve znení pozdejších

predpisu

(dále jen "zákon

(2)

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)

V ohlášení držitel psa uvede5

(4)

a)

jméno, poprípade jména, a príjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-Ii pridelen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, poprípade
další adresy pro dorucování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávneny jednat v poplatkových vecech,

b)

císla všech svých úctu u poskytovatelu platebních služeb, vcetne poskytovatelu
techto služeb v zahranicí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou cinností,
v prípade, že predmet poplatku souvisí s podnikatelskou cinností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stárí
a pocet držených psu, vcetne skutecností zakládajících vznik nároku na úlevu
nebo osvobození od poplatku.

Dojde-Ii ke zmene údaju uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto zmenu
oznámit do 15 dnu ode dne, kdy nastala.6

Ct 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendární rok ciní:
a) za prvního psa
200 Kc,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
200 Kc,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého duchodu, který je jeho jediným zdrojem príjmu, anebo poživatel
sirotcího duchodu
100 Kc,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písmoc)
tohoto ustanovení
100 Kc.

CI.6
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný nejpozdeji do 31. 5. príslušného kalendárního roku.

(2)

Vznikne-Ii poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozdeji do 15. dne mesíce, který následuje po mesíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

Ct 7
Osvobození
Od poplatku ze psu je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s težKým zdravotním postižením, které byl priznán III. stupen mimorádných
výhod podle zvláštního právního predpisu, osoba provádející výcvik psu urcených
k doprovodu techto osob, osoba provozující útulek zrízený obcí pro ztracené nebo
opuštené psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní predpis?
5

§ 14a odst.

6

§ 14a

7

1 zákona o místních poplatcích
odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[I

CI.8
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-Ii poplatky zaplaceny držitelem psa vcas nebo ve správné výši, vymerí mu
úrad mestyse poplatek platebním výmerem.8

(2)

Vcas nezaplacené

nebo neodvedené poplatky nebo cást techto poplatku muže úrad

mestyse zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je príslušenstvím poplatku.9

CI. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecne závazná vyhláška Obce Námešt

na Hané cís. 1/2003 ze dne

27.11.2003 o místních poplatcích a obecne závazná vyhláška

C.

1/2006 obce Námešt na

Hané, kterou se doplnuje Obecne závazná vyhláška obce Námešt na Hané cís. 1/2003 te
dbe 27.11.2003 o místních poplatcích ze dne 28.6.2006.

CI. 10
Úcinnost
Tato vyhláška nabývá úcinnosti dnem 1.1.2011 .
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§ 11 odst.
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1 zákona o místních poplatcích
3 zákona o místních poplatcích
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