Mestské  zastupiteľstvo   v  Žiline   na   základe  6   a   II   zákona   č.   369/1990   Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

n a r i a d e n i e

ktorým sa mení nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch

č. 7/1997

§ 6 

Poplatok za psov

Článok 9 

Predmet poplatku

Poplatok sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.

Článok 20

Poplatník

je fyzická osoba, ktorá je držiteľom psa staršieho ako 6 mesiacov.

Článok 21

Oslobodenie

	Poplatok sa neplatí za psov

	ktorého používa na sprevádzanie, alebo ochranu nevidomá osoba

dôchodca s príjmami na hranici životného minima s preukázaním sa finančnému oddeleniu o výške poberaného dôchodku 
	bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S a ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom a zdravotne postihnutý)
	Oslobodenie podľa odseku l, musí držiteľ psa uplatniť a podmienky preukázať každoročné do      15. januára

Oslobodenie   od   poplatku   zaniká   ak   zanikne   dôvod,   pre   ktorý   sa   povolilo oslobodenie.

Článok 22 

Ohlasovacia povinnosť

	Poplatník je povinný podať priznanie k poplatku za všetkých psov chovaných v domácnosti i keď poplatku nepodliehajú na mestský úrad. Priznanie sa podáva na predpísanom tlačive.

Poplatník je povinný vyzdvihnúť si známku pre každého psa za náhradu 25,-Sk a zabezpečiť, aby psy známku nosili.

Článok 23 

Sadzba poplatku

Poplatok za jedného psa sa stanovuje ročne, 
	na okrajových častiach mesta (Bytčica. Bánová, Závodie, Považský Chlmec, Strážov, Trnové, Zádubnie, Zástranie, Brodno, Vranie, Mojšová Lúčka, Žilinská Lehota, Budatín) 100,- Sk

v ostatných častiach mesta v rodinných domoch 300,- Sk 
	v nájomných obytných domoch na území celého mesta 1000,- Sk 
	za druhého a ďalšieho psa na území celého mesta sa stanovuje poplatok vo výške 1.500,- Sk

Článok 24 

Splatnosť poplatku

Poplatník je povinný zaplatiť poplatok bez vyrubenia vopred a to.
	do 500,- Sk ročné do 15. februára bežného roka

nad 500,- Sk ročne v dvoch rovnakých splátkach vždy najneskoršie do 15. februára a 15. augusta bežného roka prevodom na účet mesta Žiliny č. 0330353001/5600 v PKB a.s. s uvedením variabilného symbolu 2124, alebo poštovou poukážkou, ktorú obdrží od mestského úradu.

Článok 40

	ak nebudú poplatky zaplatené, odvedené včas, alebo v správnej výške, mesto ich vyrubí platobným   výmerom a včas nezaplatené a neodvedené poplatky zvýši o 50 %. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú smerom hore. 

v ostatnom platí zákon SNR č. 544/90 Zb. o miestnych poplatkoch zo dňa 27. 11. !990. ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 1991, 
	konanie vo veciach týchto poplatkov sa uskutočňuje podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien.

Záverečné ustanovenia

Nariadenie bolo prerokované v mestskom zastupiteľstve dňa 12. 12. 1997. Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta. Nariadenie platí od 1. 1. 1998.

Ing. Miroslav Adámek. v.r.						Ing. Ján Slota v.r. 
prednosta mestského úradu						primátor mesta






