MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

O d b o r f in an cí , o d d ě l en í sp ráv y mí st n ích p o p l at ků a p o h le d áv e k

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

Mgr. Hana Ondrašinová
556 879 741
hana.ondrasinova@koprivnice.cz

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
1) Poplatník – držitel psa:
Příjmení a jméno držitele psa / název společnosti:
r. č. / IČ:
Adresa trvalého pobytu / sídlo:
Adresa pro doručování pokud se liší od adresy trvalého pobytu / sídla:

Zástupce poplatníka vč. adresy:
Přestěhování z obce:

Datum přestěhování (změny trvalého pobytu):

Předchozí držitel psa:

Adresa předchozího držitele psa:

2) Popis psa:
Plemeno:

Barva a znamení:

Pohlaví:

Datum narození psa (nebo jeho stáří):

Pes převzat z útulku: datum převzetí:

Držen od:

Čip:

Datum označení mikročipem:

Variabilní symbol (vyplní správce poplatku) :

Identifikační známka (vyplní správce poplatku):

Roční sazba poplatku (vyplní správce
poplatku):

Poplatková povinnost pro daný rok (vyplní správce
poplatku):

Číslo pořadí
psa uvedeného držitele
v současné době:
VSTŘÍCNOST
– PROFESIONALITA
– ZODPOVĚDNOST
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

Křížkem označte jen údaje odpovídající skutečnosti:
☐ držitel psa je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu (doložit doklad o přiznání důchodu a čestné prohlášení o tom, že je
důchod jediným zdrojem příjmu)
☐ držitel psa je osoba starší 65 let
☐ držitelem psa je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické
osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
č. průkazu:
☐ držitel psa je osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob stanovených v předchozím
bodu
☐ držitelem je osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
☐ držitel canisterapeutického psa s platnými zkouškami. Zkoušky provedeny dne:
Přílohy prokazující výše uvedené:

3) Poučení:
Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a platná obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů. Poplatek se platí ze psů starších 3
měsíců. Poplatek platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem nebo
sídlem na území České republiky. 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 místa trvalého
pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě do 90 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající
nárok na osvobození nebo úlevu, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku pro příslušné
kalendářní období zaniká.
Splatnost poplatku je do 31.10. příslušného roku. Včas nezaplacený poplatek bude v souladu se
zákonem správcem poplatku navýšen o 0,5 násobek.

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
Pozn.: Změnu údajů uvedených v ohlášení je poplatník povinen oznámit do 30 dnů ode
dne, kdy nastala.
V Kopřivnice dne:

Podpis:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpracovávání nepovinných osobních údajů
Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány správcem v rámci státní správy
i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro
plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není
podmínkou vyřízení příslušné žádosti.
kategorie nepovinných údajů:
Tel.:

e-mail:

Účely zpracování:
Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány pro výše uvedeného správce za účelem
rychlejší a kvalitnější komunikace s poplatníkem.
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů:
Nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné agendy a po dobu následné skartační
lhůty.
Práva
a povinnosti
poskytovatele
osobních údajů
a
správce
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ochrana-osobnich-udaju-koprivnice

naleznete

na

