OBECNÍ ÚŘAD Bukovec
Bukovec 270,

739 85 Bukovec

OHLAŠOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a platné obecně závazné vyhlášky

1. POPLATNÍK - DRŽITEL PSA
PŘÍJMENÍ, JMÉNO, TITUL (NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY):

RODNÉ ČÍSLO (IČ):

Č. TELEFONU:

E-MAIL:

2. TRVALÝ POBYT-U PRÁVNICKÝCH OSOB ADRESA SÍDLA

3. ADRESA POBYTU (pokud se liší od adresy v bodě 2)

OBEC/ČÁST OBCE

MĚSTO/ČÁST MĚSTA:

ULICE, Č.P., Č. BYTU

ULICE, Č.P., Č. BYTU

4. ZAMĚSTNAVATEL

5. POPIS PSA
PLEMENO:

JMÉNO:

POHLAVÍ:

BARVA:

DATUM NAROZENÍ/STÁŘÍ:

ČÍSLO ČIPU (RFID):

OD KDY JE PES V DRŽENÍ:

ČÍSLO TETOVÁNÍ:

6. ÚDAJE PRO STANOVENÍ VÝŠE POPLATKU:

Pes uvedený v bodě č. 5 je v pořadí ________ . psem držitele.
KŽÍŽKEM OZNAČTE JEN ÚDAJE, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ SKUTEČNOSTI:
□
□

Držitel psa má trvalý pobyt v rodinném domě
Pes je prokazatelně celoročně umístěn jako
hlídací pes na zahradě nebo pes chovaný v
kotcích na kynologických cvičištích

□

Držitel psa je poživatelem invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
nebo je poživatel sirotčího důchodu

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a jsem si vědom(a) důsledků, v případě uvedení
nepravdivých nebo neúplných údajů.
V Bukovci, dne
vlastnoruční podpis žadatele
7. ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY:
VARIABILNÍ SYMBOL:

EVIDENČNÍ ČÍSLO ZNÁMKY:

PES ZPOPLATNĚN OD:

ROČNÍ SAZBA POPLATKU:



otočte

Správce poplatku tímto informuje poplatníka v souladu s ustanovením § 11 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které uvedl v tomto ohlášení.
Poplatník dává tímto souhlas v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
správci poplatku, jako správci osobních údajů poplatníka, souhlas ke shromažďování osobních údajů v rozsahu dle této
ohlašovací povinnosti a jejich zpracování a uchovávání pro účely naplnění práv a povinností z této ohlašovací
povinnosti, a to po celou dobu platnosti této ohlašovací povinnosti a dále po dobu nutnou pro jejich uchovávání v souladu
s příslušnými právními předpisy.

Podpis:

