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OBEC LUKA
obecně závazná vyh|áška č,.2l2o1o,
o místnímpoplatku.ze psů
Zastupite|stvo
obce Luka se na svémzasedánídne 1.12.2o1ousnesenímč,..{/.usneslo
vydat na zák|adé$ í4 odst. 2 zákona č. 56511990sb., o místníchpop|atcích,ve znění
pozdějších
předpisů
avsouladu s$ 10 písm.d) a s 84odst.2 písm.njzátóna č. 128Í2aoa
sb., o obcích (obecnízřízení), ve znění pozděJšíchpředpisů, tuio obecně závaznou
vyh|ášku(dá|ejen ,,vyhláška"):
Čl.t
Úvodní ustanovení
(í)
(2)

obec Luka toutovyh|áškouzavádímístní
poplatekze pSů(dá|ejen ,,pop|atek..).
Řízenío poplatcíchvykonává obecníúřad(dálejen
"správcepop|atku").1

ěl. z

Pop|atníka předmět poplatku
(1)
(2)

Pop|atekze psůp|atídrŽite|psa. DrŽite|emje fpická nebo právnická osoba, která má
trvalýpobytnebo sídlona územíobce Luka2
Pop|atekze psůse p|atíze psůstarších3 měsíců.3
čl.g
Vznik a zánik pop|atkovépovinnosti

(1)

Pop|atkovápovinnostrzniká držite|ipsa vden, kdy pes dovrši|stáří tří měsíců,nebo
v den,kdy naby|psa staršího
tříměsíců.
(2) V případědrŽenípsa po dobu kratšíneŽ jeden rok se p|atípoplatekv poměmé
v,ýši,
Kerá odpovídápočtui započatýchkalendářníchměsíců.Při změně místatrvalého
pobytu nebo síd|a platí drŽite| psa pop|atek od počátku ka|endářního
měsíce
nás|edujícího
po měsíci,ve kterémzměna nasta|a,nově příslušné
obci.a
(3) Pop|atkovápovinnostzaniká dnem, kdy přesta|a být Ťyzickánebo právnická
osoba
psa (např.úhynempsa, jeho ztrátou,darovánímnebo prodejem),pňčemŽse
držite|em
poplatekp|atílza započatýkalendářníměsíc,ve kterémtakováskutečnost
nasta|a.

' s ++odst. 3 zákona č. 565/í990 Sb.' o místrÍďrpptatcích, ve zrrěnípozdějšíďrpředpisů
{dále jen "zá'kon
o místníchpop|atcích")
poplatcich
: ! ? od*t.1 ákona o místních
] S 2 odst.2zákona o místních
ioitatcicrr
- s 2 odst.3 a4 zákonao místních
poplatďct|
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ct.4
ohlašovacÍpovinnost
DrŽite|psa je povinen oh|ásit správci pop|atkuvznik své poplatkovépovinnosli do
15 dnůode dne, kdy pes dovrši|stáří tří měsíců,nebo dne, kdy nabyIpsa staršíhotří
povinnosti.
měsíců'Stejnýmzpůsobemje povinenoznámittakézánik svépop|atkové
{2) Povinnostoh|ásitdÉenípsa má i osoba, kteráje od poplatkuosvobozena'
psa uvedes
(3) V oh|ášenídrŽite|
a) jméno,popřípadějména'a příjmenínebo název nebo obchodnífirmu,obecný
identifikátor,by|-|ipfidě|en,místopobytu nebo sídlo,místopodnikání,popřípadě
právnická osoba uvede téžosoby, kteréjsou ieiím
dalšíadresy pro doručování;
jménemoprávněnyjednatv pop|atkovýoh
věcech,
platebnÍch
s|uŽeb,včetněposkytovatelů
u poskytovatelů
b) čís|avšechsvých účtů
těchto s|uŽeb v zahraničí,uŽívanýchv souvis|ostis podnikate|skoučinností,
pop|atníka,
činností
v případě,žepředmětpop|atkusouvisís podnikate|skou
c) da|šíúdajerozhodnépro stanovenívýše pop|atkovépovinnosti,zejménastáří
a početdÉenýchpsů, včetněskuteěnostízak|ádajícíchvznik nároku na ú|evu
neboosvobozeníod poplatku.
je dÉite|psa povinen tuto změnu
(4) Dojde.|ike změně údajůuvedenýchv oh|áŠení,
oznámitdo i5 dnůode dne,kdy nastaia.6
(1)

čt's

Sazba poplatku
rok činí:
Sazba poplatkuza ka|endářní
a) za prvníhopsa
psa téhoŽdržite|e
b) za druhého
psa téhoŽdržitete
c) zakaŽdéhodalšího

sCI,-Kč,
Kč,
......''.'...100,.150,.Kč.

čl.s

Splatnost poplatku
(1) Poplatekje splatný
a) nečiní-livíce než 400,- Kč ročně, nejpozději do 31' března příslušného
ka|endářníhoroku,
více neŽ 400,. Kč ročněje splatnýve dvou stejnýcheplátkách, nejpozději
b) činí-|i
roku,
ka|endářního
do 3.t.březnaa do 30. září příslušného
v termínech
c) popIatek uvedený v písm. b) tohoto ustanovení|ze zap|atiti jednorázově do
roku.
ka]endářního
31. březnapříslušného
(2) Vznikne-|ipoplatkovápovinnostpo datu splatnostiuvedenémv odstavci1, je poplatek
sp|atnýnejpozdějido 15. dne měsíce,kterynás|edujepo měsíci,ve kterémpoplatková
povinnostvznikla.

pop|atcích
'$ 14a odst. 1 zákona o místních
" $ 14a odst.3 zákona o místnichpop|atcich

ěl. t
osvobození
od poplatkuze psůje osvobozendržite|psa, kteým je osoba nevidomá,bezmocná apsoba
s těŽkým zdravotnímpostiŽením,kteréby| přiznán l||. stupeň mimořádnýchvýhod podle
zv|áštníhoprávníhopředpisu, osoba provádějícívýcvik psů určenýchk doprovodutěchto
osob, osoba provozujícíútu|ekzřízený obcí pro ztracenénebo opuštěrÉpsy nebo osoba,
psa zv|áštní
právnípředpis7'
kteréstanovípovinnostdrženíapouŽívání

čl.a

NavýšenípopIatku
Nebudou-|ipop|atkyzaplacenydržitelempsa včasnebo ve správnévýši,vyměřímu
výměrem.8
obecníúřadpoptatekplatebním
(2) Včasnezap|acenénebo neodvedenépop|atkynebo částtěchto pop|atkŮmůžeobecní
pop|atku.g
úřadzyýšitď na troinásobe( toto zvýšeníje přístušenstvím
(1)

čl.g
ZrušovacÍuŠtánovéní
č;.1l2oo4 o místnímpop|atkuze psůze dne
Zrušujese obecně závazná vyh|áŠka
28. července2004.

čl.to

Učinnost
1. ledna 2011.
nabýváúčinnostidnem

á€i
!

Vyvěšeno
naúřední
descedne: + ,l i| 4c
Sejmuto
dne: 8A"4A , 4o
z Úřednídesky

:. s 2 odst.2zákonao místníďlpop|atcÍch
s 11 odst.1 zákonao mistnichpop|atcích
pop|atcích
" $ 11 odst.3 zákonao místnich
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Lenka Markvartová
starostka

