
OBEC HODONÍX

Zastupitelstvo obce Hodonín

Obecně ňvanáqyhlíšlo obce Hodonín

ě.112016,

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Hodonín se na svém zasedání dne 14. břelna 2016 usle§ffiíB é,,2,,,

usneslo yydat na ákladě § 14 odst. 2 zikonač. 565/1990 Sb., o místních poplatcích" ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,7ákon o místních poplatcích'), & v souladu s § 10 písm. d)

a § 84 odst. 2 pí§m. h) aákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní ňízsnf), ve mění pozdějších

předpisrl" futo obecně zÁva,,,,,,, ouvyhlášlor (dále jen ,,vyhláška'):

čt. r
úvodní ustanovení

(1) Obec Hodonín touto vyhláškouzaválímí§tní poplatek ze psů (dáe také ,,poplateť').

@ fuzeni o poplatcích vykonává obecní riřad (dáe jen,,správce poplatku").l

čL2
Poplatník a předmět poplrrtku

Poplatek ze p§ů platí držitel psa- Držitelem je fuická nebo právnická osoba, která má

ťvalý pobyt nebo sídlo na území obce Hodonín.2

Poptatek ze psů se platí ze p§ů starších 3 měsíců3

ó"s
Vznik a ánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká držiteti p§a v den" kdy pes dowšil stáří ťí měsícr1,

nebo v den" kdy nabyl psa staršího ří měsíců.

V případě cržcni p§a po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
ktení odpovíd,á počfu i započatých kale,lrdriřních měsíců. Při zrrrěně mí§ta trvalého
pobytrr nebo sídla platí džitel psa poplatek od pďátku kalendářního měsíce

nrfuledujícího po měsíci, ve kterem zrněna nastala, nově příslušné obci.a

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být Ťzická nebo práwiclcá osoba

držitelem psa (např. rih}rnem ps4 jeho ztrátorl darovráním nebo prodejem), přičemž se
poplatek platí i zazaprcčatý kalendářní měsíc, ve kterem taková skutečnost nastala

(1)

a)

(1)

a)

(3)

' E tc oasr 3 zákorra o místnlch popltcích
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čl+
Ohlašovací povinnost

(1) DržŤtel psa je povinen ohtásit správci poplatku yznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů
ode dne jeho rrzrriku. Stejným způsobem je povinen oznámit také ánik své poplatkové
povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit džení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena

(3) V ohlášení držitelpa wede

a) jméno, popňpadě jména a pfijmení nebo název nebo obchodní firmu, obeotý
iderrtifikátor, by!_|i pňdělen, místo pobytJ nebo sídlo, míďo podnikání, popřípadě další
adresy pro doručovánl, právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkovýá věcec*l,

b) čísla všech svýGh ti&ťr u pos§fiovatelů plďebních slržeb, včetně poskytolatelů
těchto
stužeb v zahraničí, rržívaných v souvislosti s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáň a počet
dĚenýcfr psů, včetrrě skutečrrosti zakládajících rzniku nároku na osvobození od
poplatku

(4) Doj,de_|i ke znrěně údajů wedenýďr v ohlášení, je džitel psa povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne. kdy nastala

(5) Držitel psa je pvinen zajistit bezpečnost chovu oplocením, nebc voliérou, tak aby
nepobíhalvolně bez košíku a vodítka po obci

čt.s
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok §ní:

a) za prwtího psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož džitele

30,- Kč
60,- Kč

čt.s

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozdějido 31. března příslušného kalendářního roku

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splďnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splaírý nejpozdějido 15. dne měsíce, ktery následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost trznikla, nejpozdějivšak do konce kalendářního roku

5 c tlaodrt l afuooo rnlcntdr eoplact
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čtl
ogvobození

Od poplatktr ze pďl je osvobozen dřitel psa kter,ým je osoba nevidomá, bemocná
a osoba s těárym zdravotním postiže,ldm, která je držitele,m průkaztr ZTP|P podle

zvláštního právního předpisq osoba provádějící výgvik psů rnčených k doprovodu

těchto osob, osoba provozující titut€k ňtzený obcí pro zfracené nebo opušěné psy

nebo osoba které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštú právní pfudpď.

čL8
znršovací ustanovení

Zrušuje se obecně závaará vyhláška é. 9Da06, o místním poplatku ze p§E ze dne

24.listopadu 20a6.

ó"g
ť]činnost

Tato vyhlráškanabýváúčinnosti 15. dnempo dni jejího vyhlášení.

,ďú

místostarosta

Miroslrav Blažek
starosta

f#Vyvěšeno na rftední desce dne: -^r.s. 2 o/ó
Sejmutozriřednídeskydne 3/. 3 . ég ÍC
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elekřonické úfudní desce. lq
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