OBEC PETŘÍKOV

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Petříkov na se na svém zasedání dne 12.12.2019 usnesením č. 6 usneslo
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Petříkov vybírá místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která
je přihlášena nebo má sídlo na území obce (dále jen „poplatník“).2
(2) Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30
dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího
tří měsíců.
(2) Ve lhůtě 30 dnů povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn
psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej.

Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 100 Kč za jednoho psa

1
2

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

(2) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek
v poměrné výši. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, vrací se
poplatek v poměrné výši.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
(3) Poplatek se platí v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo bankovním převodem
na účet obce, případně poštovní poukázkou.

Čl. 6
Navýšení poplatku
(1) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 7
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními
předpisy.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku ze psů ze dne
11.7.2005

Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

………………………………………
Josef Macho
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

…………………………………..
Luděk Bína
starosta

