Městský úřad Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín

Ohlašovací (registrační) povinnost dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
k místnímu poplatku ze psů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
DRŽITEL PSA
Jméno a příjmení, titul
Datum narození
Adresa trvalého pobytu
Kontaktní adresa,
pokud není shodná s trvalým pobytem
Datum vzniku poplatkové povinnosti:
a) dovršení stáří psa 3 měsíců, nebo
b) započetí držení psa staršího
Adresa fyzického umístění psa,
pokud je rozdílná od trvalého pobytu držitele
Telefon / email

Nárok osvobození od místního poplatku ze psů:
Od poplatku ze psů
je osvobozena
osoba:

☐ nevidomá
☐ která je považována za závislou na pomoci jiné osoby podle zákona upravujícího

požadované
osvobození označte a
doložte kopii
příslušného dokladu
k prokázání nároku

☐
☐
☐
☐
☐

sociální služby
která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu1
provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvedených osob
provozující útulek pro zvířata
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis2
která je držitelem psa se speciálním výcvikem pro účely záchranářské a pro účely
canisterapie
☐ která převzala do držení psa odchyceného Městskou policií Slavičín, a to po dobu 12
měsíců

Další požadované doklady pro stanovení výše místního poplatku ze psů:
Čestné prohlášení
doloží držitel psa, který je poživatelem:
příslušný údaj označte

☐ invalidního důchodu
☐ vdovského důchodu
☐ vdoveckého důchodu
(pokud jsou tyto důchody jeho jediným zdrojem příjmu)
☐ sirotčího důchodu (nemusí být jediným zdrojem příjmu)

PES
Plemeno, barva, jméno, datum narození:
ČÍSLO ČIPU:

Podpis držitele psa: ……..………………………

Vyplní odbor ekonomický MěÚ Slavičín:
Číslo
známky

1

Roční výše
místního poplatku

Změny

Datum
odhlášení psa

Důvod odhlášení

§ 34 odst. 3 a 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
2 Např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

