Obec Petrovičky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 obce Petrovičky o místním
poplatku ze psů

Zastupitelstvo Obce Petrovičky se na svém zasedání dne 24.9.2007 usneslo vydat podle
ustanovení § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. h zákona č. 125/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku.

Článek 1
Závaznost vyhlášky
Obec Petrovičky zavádí touto obecně závaznou vyhláškou na území obce poplatek ze psů.
Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které jsou
držitelem psa staršího třech měsíců a mají na území obce Petrovičky trvalý pobyt nebo sídlo.
Článek 2
Sazba poplatku
Poplatek za psa činí 50 Kč, za každého dalšího psa je základní sazba navýšena o 20%, tj. na
60 Kč.
Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni psi, jejich vlastníky jsou osoby
nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem)
Nárok na osvobození je vlastník povinen prokázat. Osvobození od poplatku ze psů zaniká,
zanikne-li důvod osvobození.

Článek 3
Oznamovací povinnost
Držitel psa je povinen ohlásit obecnímu úřadu do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti, rovněž
je povinen ohlásit i každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Držitel psa je povinen v hlášení uvést jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště
nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO, rasu, stáří a počet psů.

Článek 4
Splatnost poplatku
Držitel psa je povinen zaplatit bez vyměření nejpozději do 31.5. každého roku.Vznikne-li
poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce
následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Zanikne-li poplatková povinnost,
zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost poplatník
oznámil obecnímu úřadu. Zjištěný přeplatek se vrátí.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení,
kterým je 10.10.2007 a zrušuje vyhlášku č. 1/1997.
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