Obecn závazná vyhláška obce Lubník . 3/2008,
kterou se stanovuje místní poplatek ze ps .
Zastupitelstvo obce Lubník se na svém zasedání dne 29.4.2008 usneslo vydat svým
usnesením
.3 podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona . 128/2000
Sb. o obcích, / obecní z ízení /ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s ustanoveními §1
písm.a), §2 a §14 zákona . 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve zn ní pozd jších
p edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“ ).
l.1
Poplatek ze ps
Poplatek ze ps platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Lubník. Poplatek platí držitel obci p íslušné podle místa
trvalého pobytu nebo sídla, a to ze ps starších 3 m síc .
l.2
Sazba poplatku
Sazba poplatku iní ro n : za prvního psa 50 K
za každého dalšího psa téhož držitele 100 K
V p ípad držení psa po dobu kratší než rok se platí poplatek v pom rné výši, která odpovídá
po tu i zapo atých kalendá ních m síc .
l.3
Osvobození od poplatku
Od poplatku ze ps je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba
s t žkým zdravotním postižením, které byl p iznán III.stupe mimo ádných výhod podle
zvláštního p edpisu, osoba provád jící výcvik ps ur ených k doprovodu t chto osob, osoba
provozující útulek z ízený obcí pro ztracené nebo opušt né psy nebo osoba, které stanoví
povinnost držení a používání psa zvláštní právní p edpis.
l.4
Splatnost poplatku
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vym ení p edem, a to nejpozd ji
do 31.3. b žného roku. V p ípad vzniku poplatkové povinnosti v pr b hu roku je poplatek
splatný nejpozd ji do 30 dn od jejího vzniku.

l. 5.
Sankce
Nebudou - li poplatky zaplaceny v as nebo ve správné výši,vym í obec poplatek platebním
vým rem.V as nezaplacené poplatky m že obec zvýšit až na trojnásobek.
l.6
Zrušovací ustanovení
Tímto se ruší obecn závazná vyhláška .1/2000 o místním poplatku ze ps a obecn závazná
vyhláška .1/2003, kterou se m ní vyhláška .1/2000.
l.7
Ú innost
Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem 16.5.2008.
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