obecně závazná whláška městvseStěchovice

č.2l20I4
o místnímpoplatkuze psů

Zastupitelswo městyse Štěchovicese usneslo podle ustanovení$ 84 odst. 2 písm.i) zákona
předpisů,drre 15. prosince20l4 vydat podle
ě.12812000Sb., oobcích' ve zněnípozdějších
ustanovení$ l0 písm.d) tohoto zákona a v sou|adu s ustanovením$ 14 odst.2 zákona
č.565l|990 Sb., o místníchpop|atcích,ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen ''zákona o poplatku'')tuto obecně závaznou vyh|áškuo místnímpoplatku ze psů(dálejen ''vyhláška'').

čl.1. . ZáHadní ustanovení
1 . Městys Štěchovice(dále jen ''obec'') vybírá místnípoplatek ze psů (dále jen
"poplatek").
2 . Výkon správy poplatku vykonává Úřad městyse Štěchovice(dále jen ''správce
poplatku").
č|.2. - Předmětpoplatku
Poplatek se vybíráze psůstarších
tří měsíců.
čl.3. - Poplatník
Poplatníkemje každá fyzická nebo právnická osoba' která má v městysi trvalý pob}.t
nebo sídloa kteráje drŽitelemalespoňjednoho psa staršího
tří měsíců.
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2.

3.

4.

čl.4. - Oznamovací povinnost
Poplatník (čl.3 vyhlášky) je povinnen oznámit správci poplatku do 10 dnů od
nabýí psa staršího
tří měsícůdo drženísvéjméno,příjmenía doručovací
adresu.
Poplatník,kteqýnemá sídlonebo bydlištěnauzemi členského
státu Evropskéunie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
konfederace,uvede kromě údajůpožadovanýchv předchozímodstavci
Švýcarské
adresusvéhozmocněncev tuzemskupro doručování.
Dojde-li k zániku či změně poplatkovépovinnosti,t.j.kdovršení šestiměsíců
věku drženéhopsa, zániku drženipsa staršíhošestiměsíců,či ke změně sídla resp.
místa trvalého poby.tu,je poplatník povinen tuto skutečnostohlásit a doloŽit
správci poplatku do 15 dnůode dne takovéudálosti.
oznamovacípovinnost má i poplatníkod poplatku osvobozený(čI.7).
čl.5. - Sazby poplatku

1. Poplatek ěiní 500,- Kč za kaŽdého psa. Je-li však drŽitelem psa poŽivatel
invalidního' starobního,vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů,anebo poŽivatel sirotčíhodůchodu,činípoplatek za
kůdéhopsa 200,- Kč.
2. Dojde-li ke vzniku či zániku poplatkovépovinnosti v průběhukalendářníhoroku,
poplatek se uhradí v poměrné výši' která odpovídá počtu i zapoěatých
kalendářníchměsíců,ve kteých poplatková povinnost trvala. Dojde-li však ke
vzniku poplatkovépovinnosti z důvoduzměny sídla resp. místatrvaléhopobyu,
platí se poplatek od počátkukalendářního měsíce následujícíhopo měsíci, ve
kterémzměnanastala.

čl.6. - Splatnost poplatku
1. Poplatekjesplatnývždyk 31.3.
2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30 dnů od
vzniku poplatkovépovinnosti.
čl.7. . osvobození
1. od poplatku ze psůje osvobozendrŽitelpsa mladšíhošestiměsíců.
2. od poplatku ze psů je osvobozen ďržite| psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkýmzdravotnímpostižením,kterébyl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštníhoprávníhopředpisu ($ 86 zákona č' 100/1988
Sb., o sociálním zabezpeěeni,ve zněnípozdějšíchpředpisů),osoba provádějící
výcvik psů určenýchk doprovodu těchto osob, osoba provozujícíútulekzÍizený
obcí pro ztracenénebo opuštěnépsy nebo osoba' kteréstanovípovinnost drženia
p oužíváni p sa zvláštní práv ni předpi s.
3. Poplatníkje povinen prokázattrvánídůvoduosvobozenívždyv termínusplatnosti
poplatku (ě1.6.).
4. Dojde-li ke vzniku či zániku důvodu osvobození,je poplatník povinen tuto
skutečnost
ohlásit správci poplatku do 15 dnůode dne takovéudálosti.
čl.8. - Označenípsů
obec vydá poplatníkovi známku pro psa' a to i pro psy, kteří byli od poplatku
osvobozeni, s vyznačenímjména obce a evidenčníhočíslapsa. Poplatníci jsou
povinni zqistit, aby psi známku skutečněnosili.
čl.9. - Sankce
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny plátcem včas nebo ve správnévýši, vyměří mu
správcepoplatku poplatekplatebnímvýměrem.
2. Včas nezaplacenénebo neodvedenépoplatky nebo část těchto poplatků můŽe
správce poplatku zvýšitaŽ na trojnásobek;toto zvýšeníje příslušenstvím
poplatku.
3' Penále' úroky a pokuty, upravenédaňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.
4. Poplatek nebojeho neuhrazenoučástlze vyměřit do tří let ode dne splatnosti.
čl.10. . Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze pSů nabývá účinnosti
l.ledna2015.
Zároveí se ruší obecně závazná vyhláŠkaobce Štěchoviceč.612010 o místním
poplatkuze psůz 30' Iistopadu
20l0.
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zástupce starostv

