
OBEC MAKOV
obecně závazná vyhláška ě,3l2o1o,

o místním poplatku ze ps

Zastupite|stvo obce Makovse na svém zasedání dne 29. |istopadu 20.10 usnesením
č,' 13l2l201o usnes|o vydat na zák|adě $ 14 odst' 2 zákona č. 565/1990 sb'' o
místních pop|atcích, ve znění pozdějších pŤedpisťt a v souladu s $ 10 písm. d) a $ 84
odst. 2 písm. h) zákona č' 12812000 Sb', o obcích (obecní zňízení), ve znění
pozdějších piedpisťt, tuto obecně závaznou vyhlášku (dá|e jen,,vyh|áška..):

čl. t
Úvodní ustanovení

(1) obec Makov touto Vyh|áškou zavád|t místní poplatek ze psťr (dá|e jen

,,poplatek").

(2) Řízení o pop|atcích vykonává obecní rjiad (dá|e jen'správce pop|atku..).í

čt'z
Pop|atník a piedmět pop|atku

(1) Poplatek ze psťr p|atí držite| psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trva|! pobyt nebo síd|o na r]zemí obce Makov.2

(2) Pop|atek ze psr} se p|ati ze psu starších 3 měsícr].3

ět. s
Vznik a ánik pop|atkové povinnosti

(1) Pop|atková povinnost vzniká držite|i psa vden, kdy pes dovrši| stáÍí tií měsícťt,
nebo v den, kdy naby| psa staršího tňí měsíct]t.

(2) V piípadě držení psa po dobu kratší neŽ jeden rok se p|atí pop|atek v poměrné
rn'/ši, která odpovídá počtu i započatlch ka|endáŤních měsícit. PŤi změně místa
trva|ého pobytu nebo síd|a p|atí drŽite| psa pop|atek od počátku ka|endáiního
měsíce nás|edujícího po měsíci, ve kterém změna nasta|a, nově pňís|ušné
obci.a

. 
5 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 sb., o místních pop|etcích, Ve znéní pozdějšich pfudpisr] (dále jen ,,zákon

9 místních pop|atcích,.)
1 s 2 odst' 1 zákona o míslnich pop|atcích
] s 2 odst' 2 zákona o mísinich poplatcích
. 

s 2 odst' 3 a 4 zákona o m|stnÍch poplatcÍch

(3) Pop|atková povinnost zaniká dnem, kdy pňesta|a b;it fyzická neobo právnická
osoba držite|em psa (napĚ. rihynem psa, jeho zÍátou, darováním nebo
prodejem), pŤičemž se pop|atek platí iza započat! kalendáíní měsíc' ve kterém
taková skutečnost nastaIa.

ct. +
oh|ašovací povinnost

Držite| psa je povinen oh|ásit správci pop|atku vznik své pop|atkové povinnosti
do í5 dn ode dne jejího wniku (tzn. ode dne, kdy pes dovrši| stáií tčí měsícťt,
nebo dne, kdy naby| psa staršího tŤí měsícťt). Stejnlm zpťtsobem je povinen
oznámit také zánik své poplatkovépovinnosti'

Povinnost oh|ásit držení psa má i osoba, která je od pop|atku osvobozena.

V oh|ášení držite| osa uvedes
a) jméno, popňípadě jména, a piíjmení nebo název nebo obchodní firmu,

obecnÝ identifikátor, by|Ji pňidě|en, místo pobytu nebo síd|o, místo
podnikání' popÍípadě da|ší adresy pro doručování; právnická osoba uvede
též osoby, které jsou jejím jménem opráVněny jednat V pop|atkov'.!'ch
věcech,

b) čís|a všech sqi'ch tičtir u poskytovatelťr p|atebních s|uŽeb, včetně
poskytovate| těchto s|užeb v zahraničí, uŽívanlch v souvis|osti s
podnikate|skou činností, v pÍípadě' že piedmět pop|atku souvisí s
podnikate|skou činností popIatníka,

c) da|ší ridaje rozhodné pro stanovení v''fše pop|atkové povinnosti, zejména
stáňí a počet drženfch ps , včetně skutečností zak|ádajících vznik nároku
na |evu nebo osvobození od pop|atku.

Dojde.|i ke změně daj uvedenÝch v oh|ášení, je dÉite| psa povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnu ode dne, kdy nasta|a.6

cl. s
Sazba poplatku

Sazba pop|atku za ka|endáiní rok činí:
a) za pÍVního psa 50'00 Kč'

b) za druhého a každého dalšího psa téhož drŽite|e 50'00 Kč'

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

: s 14a odst. 1 zákona o mistních pop|átcich
o 

s 14a odst. 3 zákona o m|stních pop|atcich



c)

d)

za psa, jehož držite|em je poživate| inva|idního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého dt]tchodu, kten/ je jeho jedin}im zdrojem piíjmu, anebo
poŽivate| sirotčího dťtchodu 50'00 Kč'

za druhého a kaŽdého da|šího psa téhož držite|e, kten''m je osoba pod|e
písm. c) tohoto ustanovení 50'00 Kč.

čl. s
Splatnost poplatku

Pop|atek je sp|atn}i nejpozději do 3í. bňezna pňíslušného ka|endáiního roku.

Vznikne-|i pop|atková povinnost po datu sp|atnosti uvedeném V odstavci 1, je
pop|atek sp|atnf nejpozději do 15. dne měsíce, kten/ nás|eduje po měsíci, ve
kterém pop|atková povinnost vznik|a, nejpozději do konce pňís|ušného
ka|endáiního roku.

čt.z
osvobození a |evy

od pop|atku ze psťl je osvobozen drŽitel psa, kten/m je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkÝm zdravotním postižením, které by| pŤiznán |||.
stupeř mimoňádnfch vt/hod podle zv|áštního právního pŤedpisu, osoba
provádějící vfcvik pstt určenfch k doprovodu těchto osob, osoba provozující
tu|ek ziízen1í obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví

povinnost drŽeni a pouŽivání psa zv|áštni právní pÍedpisi.

ět. a
Navfšení popIatku

Nebudou-|i pop|atky zaplaceny držite|em psa včas nebo Ve správné v''Íši' vyměii
mu obecní riĚad poplatek platebním rn./měrem.E

Včas nezap|acené nebo neodvedené pop|atky nebo část těchto pop|atk m Že
obecní rjŤad zv!šitaž na trojnásobek; toto zvfšeníje pÍis|ušenstvím pop|atku.g

ct.9
zrušovaci ustanoveni

Zrušuje se obecně závazná vyh|áška č,.112009 o místním pop|atku ze ps ze
dne 16.6.2009,

č|. ío
Účinnost

Tato Vyhláška nablvá tičinnosti dnem 1. ledna 20í 1.

OBEC I,IAKOV
tČo: o97 238

679 72 KUNŠTÁT na l|oR.
I

Vyvěšeno na iední desce dne 30' |istopadu 2010

Sejmuto z ňední desky dne 20. prosince 2010

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

] g 2 odst' 2 zákona o místnich pop|atcích
: s 11 odst. 1 zákona o místních pop|atcích
" s 1,l ods|. 3 zákona o místnich pop|atcich


