obecné závazná,lryhláška obce Janov č.7/201|
o místnímpoplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Janov se na svém zasedání dne 4' 3.201i usnesením č.
oUJ/1rusN/2011 usneslo vydat na základě s 14 odst' 2 zákona č' 565/1990 sb.. o nístních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souiadu s $ 10 písm. d) a s 8'1 odst'2pism'h)
zákona č' 128/2000 Sb'. o obcích (obecrrí ďízeni)' ve znění pozdějších předpisů, tllto obecně
závaznorr v1'hlášku (dále jen',vyhláška"):

čt. t
Úvodní ustanoveni
(1)
(2)

obec Janov touto vyhláškou zavádí místnípopla1ek Ze psů (dálejen .,poplatck,,)'
fuzenr' o poplalclch qkonává obecni úřad Janov (ďílejen .,správce poplatku,,).l

čt' 'z

Poplatník a předrnět poplatku
(1)

(2)

Poplatek ze psů platí držitel psa' Držitelem je fuzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na územíobce Janov 2
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců'r

čl. 3
Vznik

(1)
(2)

(3)

l

a

zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stiíiítří měsícťl,nebo
v den' kdy nabyl psa staršíhotří měsíců'

V případě drŽení psa po dobu kratšínež jeden rok se platí poplatek v ponléIllé\jsi,

která odpovídá počtu i Započatých kalendářních měsíců'Pii změně místa tr\'alého
pobytu nebo sidla platí držitel psa pop1atek od počátku kalendářního nrěsíce
následujícího po něsíci, ve kterém změna nastala' nově příslušnéobci.a
Poplatková povirurost zaniká dnem' kdy přestala bý fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho Ztrátou, darováním nebo prodejem), přičenrž se
poplatek platí i za započaý ka1endářní měsíc, ve ktelém taková skutečnost nastala.

$ 14 odst. 3 zákona č' 5ó5/]990 sb'' o nristnich poplatcich. ve znění pozdějšich pie{rpisú (dá]e jen ,.2ákon o mís1nich
poplatcích")
'$ 2 odý' ] zákona o místních poplatcích
'q 2 od5t' 2 zakona o histíllh poplatcilh
' 6 Ž !J.I ] a J zakona o mlínlch poplJtc ch

čt. q
Ohlašovací povinnost

(1)

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
dnů ode dne jejího vzniku, tzn. ocle dne, kdy pes dovršil staří tří měsíců, nebo dne' kdy
nabyl psa stalšíhotií měsícůStejným 7'působem je povinen oznámit také zánik své
pop1atkové povinuosti'

(2)
(3)

Povinnost ohlásit drženípsa má i osoba, kteráje od popiatku osvobozena

v

Dojde-li ke Změně údajůuvedených

ohlášení. je držitel psa povinen tuto zmĚnu

oznámit do 15 rlnů ode dne, kdy nastala'5

čt. s

(l)

(2)

Sazba Poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí|
za pnního psa 100,- Kč,

a)
b)

za druhého a každéhodalšíhopsa tóhož držitele 150'-

Kč'

Poplatek lze uhraditl

a)
b)
c)

v botovosti u splávce poplatku'
bezhotovostní platbou na írčetsprávce poplatku č. 1283342389/0800,
složenkou na účetsprávce poplatku č. 1283342389/0800.

Čt. e

SPlltnost PoPlatku

(1)
(2)

Poplatekje splatný od 15. dubna do 31. května příslušnéhokalendářního rokrr'

VznikneJi poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci

1,

je poplatek

splatný nejpozději do 15' dne měsíce' který následrrje po měsíci, ve ktelém poplatkor'á

povinnost vznikla.

čtl
osvobození a úlerry
od poplatku ze psťl je osvobozen držitel psa' kterým je osoba nevjdomá, bezmocná a osoba s
těžkým zdravotním postižením,které by1 přizn|ín III' stupeň minořádných vý'hod podle
Zvláštního plávního piedpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doplovodu těchto
osob, osoba provozujícíúlulek ziíZený obcí pro ztmcené nebo opuštěné psy nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používanípsa zvláštní právní předpisr'

J
ó

$ ]4a odst. 3 zákoía o místních pop]atcich
$ 2 odst' 2 zákonao nístníchpoplatcích

čt. s
Navýšení poplatku

(1)

Nebudou-ii popla1ky zaplaceny drŽitelem psa včas nebo ve spávné výší.vyměři mll
obecni uiad poplalel plalebnim \jIŤérem.

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků nrůŽe obecní
uiad z\ýšil a7 ra trojnásobek: toto 7výŠenije piisluŠenstvim poplarLu.8
čt. s
Zrušoyací ustanovení
Zrušlrje se obecně závazná lyhláška obce Janov č. 2/2007 o místním pop]atku ze psů

ze dr'e 23 . 2. 200'1

.

čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabí.vá účinnosticlnem 16.3.2011

'atn

c
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Petr Kalousek_ místostarosta obce
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Zay'4

dne: 31:s

ZQr4

Vyvěšeno na úřední desce
Sejmuto z úřední desky

]
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órc: -4S

1l odý' l zá]<onao mís1ních poplatcich
1l odý.3 zjiona o míshích poplatcich

'

(( ,'2"...Miloš Štika' starosta obce

