Obec Ktová
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2005
o místním poplatku ze psů

„Zastupitelstvo Obce Ktová se na svém zasedání dne 20. ledna 2004 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Ktová touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen
„poplatek“).
Správu tohoto poplatku provádí Obecní úřad Ktová
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců

Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající na území obce trvalý
pobyt nebo sídlo.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů po
dosažení věku psa tří měsíců nebo nabytí psa staršího.
2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o
místních poplatcích osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku
prokázat.
3. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost (např. ztráta, uhynutí),
která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození a to do 15 dnů od jejího vzniku.
4. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo.

Čl. 5
Sazba poplatku
1. Poplatek ze psa činí za kalendářní rok:
a) za prvního psa
b) pro držitele, kteří psa používají k podnikatelské činnosti

60,- Kč
150,- Kč

2. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele zaplatí poplatník základní sazbu zvýšenou o
50%.
Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně pobytu nebo sídla
platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém změna nastala, nově příslušné obci.
2. Zanikne-li poplatková povinnost je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku
oznámit.
Čl. 7
Splatnost poplatku a sankce
a) Poplatek je splatný do 31.3. daného roku. Poplatek lze zaplatit v hotovosti na Obecním
úřadě Ktová.
b) V případě platby složenkou nebo převodem z účtu je třeba uvést variabilní symbol,
který sdělí správce poplatku.
c) Při vzniku poplatkové povinnosti po datu stanoveném v čl. 4 je poplatník povinen
uhradit poplatek nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
d) Pokud poplatník nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, bude mu poplatek
vyměřen platebním výměrem a může mu být zvýšen dle § 11 zákona o místních
poplatcích až na trojnásobek příslušné sazby.
e) Nesplnění této poplatkové povinnosti bude postihováno a vymáháno podle zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
ČL. 8
Osvobození a úlevy
1.Od poplatku se osvobozují:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) osoba , které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis
2. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15. ledna příslušného kalendářního roku
prokázat, že důvod osvobození trvá. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li
důvod osvobození

Čl. 9
Prominutí
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místním poplatku ze psů
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 4. 2. 2005

Jaroslav Šperling
místostarosta

Vyvěšeno dne 21.1.2005

Marie Drašnarová
starostka

