Obec Žernov (§ 111 z. o obcích)
Obecně závazná vyhláška obce Žernova č. 2/2003
o stanovení místního poplatku ze psů
Zastupitelstvo Obce Žernova vydalo dne 10. února 2003 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), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1
Poplatník
Poplatek ze psů platí vlastník psa - fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Žernov a
právnická osoba se sídlem v obci Žernov.
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců.
Čl. 3
Správce poplatku
Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Žernov.
Čl.4
Osvobození
(1)Poplatek ze psů se neplatí ze psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých,
bezmocných a držitelů průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem).
(2) Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 31. března příslušného
kalendářního roku, že důvod osvobození trvá.
(3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
(4) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci starší 70-ti let ke dni splatnosti poplatku
Čl. 5
Identifikace psů
Vlastník každého psa je povinen neprodleně opatřit psu evidenční známku, které jsou
vydávány v úřední dny na Obecním úřadě v Žernově. Tuto známku musí mít pes při pohybu
na veřejných místech připevněnu a na výzvu může být identifikován.
Čl. 6
Sazba poplatku
Poplatek ze psa činí ročně 80 Kč.
Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost
vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.
(2) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku nejdéle
do 15 dnů oznámit.

Čl. 8
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný hotově v úřadní hodiny na Obecním úřadu do 31. března každého roku za
příslušný kalendářní rok.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Dle evidence právních předpisů obce Žernov, která byla vedena Okresním úřadem Náchod do
31. 12. 2002 se tímto zrušuje vyhláška o místních poplatcích, která byla schválena
zastupitelstvem obce Žernov dne 1. 6. 1994.
Čl. 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
V Žernově dne 4. března 2003.
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