
oBEc zL^TA oLEštvlce

Obecně závazná vyhláška é.212012,

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice se na svém zasedání dne 28. května 2012

usn".lo 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

bid.. h) zákona č. 128t2o0o Sb., o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějŠÍch

předpisů, tuto obecn é závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):
cl. 1

úvodní ustanovení

(1) obec Zlatá olešnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psŮ (dále jen

,,poplatek").

(2\ Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen ,,správce poplatku"),1

čl. z
Poplatník a předmět poplatku

(1) poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je 
!yzi9X9. n9go právnická osoba,

která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Zlatá Olešnice."

(2') Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

čl. s
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovrŠil stáří tří měsícŮ,

nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné

výši,'která odpovídá počtu i zapoéalých kalendářních měsícŮ. Při změně místa

tŇaíerro pobýtu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního
měsíce náslédujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné
obci.a

(3) poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být tyzická nebo právnická

osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho árátou, darováním nebo
prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém
taková skutečnost nastala,
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