
obec ěerniv
obecně závazná vyhláška ě.112011,

o místním pop|atku ze psů

Zastupite|stvo obce Černiv se na svém zasedání dne 31.5.2011 usnes|o vydat na zák|adě

$ 14 odst. 2 zákona č. 565/199o sb., o místních pop|atcích, ve znění pozdějších předpisů a
v sou|adu s $ 10 písm. d) a S 84 odst' 2 písm. h) zákona č' 128|2oo0 sb., o obcích (obecní
zřizeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyh|ášku (dále jen ,,vyh|áška.):

čl. t
Úvodní ustanovení

(1) obec Černiv touto vyh|áškou zavádí místní pop|atek ze psů (dále jen ,,pop|atek,.).
(2\ Řízení o poplatku vykonává obecní Úřad Černiv (dá|e jen ,,správce poplatku'.).1

cl.z
Pop|atník a předmět poplatku

(1) Poplatek platí dÉite| psa. DrŽite|em je fyzická nebo právnická osoba, která má trva|ý
pobyt nebo síd|o na územíobce Černiv'2

(2) Pop|atek se platí ze psů starších 3 měsíců.3

ět. g
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká drŽite|i psa V den, kdy pes dovrši| stáří tří měsícŮ, nebo
V den, kdy naby| psa staršího tří měsíců'
V případě dÉení psa po dobu kratší neŽ jeden rok se p|atí pop|atek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i zapoěatých ka|endářních měsíců' Při změně místa trvalého
pobytu nebo síd|a p|atí držitel psa pop|atek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém změna nasta|a, nově přís|ušné obci.a

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být tyzická nebo právnická osoba
drŽite|em psa (např' úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemŽ se
poplatek platí iza započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
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cl. 4
ohlašovací povinnost

(1) DrŽite| psa je povinen oh|ásit správci poplatku vznik své pop|atkové povinnosti do 30
dnů ode dne jejího vzniku. $tejným způsobem je povinen oh|ásit také zánik své
pop|atkové povinnosti.

(2) Povinnost oh|ásit drŽení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) V oh|ášení dÉitel psa uvedes

a) jméno, popřípadě jména, a př'rjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, by|-li přidělen, místo pobytu nebo síd|o, místo podnikání, popřípadě
da|ší adresy pro doručování; právnická osoba uvede téŽ osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v pop|atkouých věcech,

b) čís|a všech svých účtů u poskýovatelů platebních sluŽeb, včetně poskytovate|ů
těchto sluŽeb v zahraničí, uŽívaných v souvislosti s podnikate|skou činností,
v případě, Že předmět poplatku souvisís podnikate|skou činností pop|atníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří
a počet drŽených psů, včetně skutečností zak|ádajících vznik nároku na
osvobození od pop|atku.

(4) Dojde.|i ke změně údajů uvedených v oh|ášení, je dĚitel psa povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnŮ ode dne, kdy nasta|a.6

čl. s
Sazba PoPlatku

Sazba poplatku zakaždého psa a kalendářní rok ěiní 30,. Kč'

ct.6
Splatnost PoPlatku

(1) Poplatek je sp|atný nejpozdějido 31' 8. přís|ušného ka|endářního roku'

(2\ Vznikne-|i poplatková povinnost po 15' 8. příslušného kalendářního roku, je pop|atek

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, kteď následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

čl. z
osvobození

od pop|atku je osvobozen držitel psa, kteným je osoba nevidomá' bezmocná a osoba s
těžkým zdravotním postiŽením, které by| přiznán |ll' stupeň mimořádných výhod pod|e
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zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů urČených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba,
které stanoví povinnost drŽení a pouŽívání psa zv|áštní právní předpis7'

ct. a
Závěrečná ustanovení

(1) Nebudou.|i pop|atky zaplaceny pop|atníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce pop|atku pop|atek p|atebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.E

(2) Včas nezap|acené pop|atky nebo část těchto pop|atků mŮže správce pop|atku zvýšit
aŽ na trojnásobek; toto zvýšen í je příslušenstvím poplatku.9

čl.  g

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška é.412005, o místním poplatku ze psů, ze dne 27' 12'
2005.

čl. to
Úěinnost

Tato vyhláška nabývá úěinnostiz důvodu na|éhavého obecného zdjmu dnem vyh|ášení.

//

Vyvěšeno na úřední desce ane...{:.ď:..''.'.'. 2011

Sejmuto z Úřední desky dne: '.. ..2011
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