Městský úřad Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany

PŘIHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ
Podle OZV města Dubňany č. 1/2019
Jméno a příjmení držitele psa: ……………………………………………………………………………………………............
Datum narození …………………………………………….

IČO: ………………………………………………………………….

Místo pobytu/sídlo, adresu pro doručování ……………………………………………………………………………………
Čísla účtů užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, pokud tato činnost souvisí s předmětem
poplatku …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní údaje pro případ nalezení psa (telefon, mail) …………………………………………………………………
VS (doplní MěÚ Dubňany) ………………………………………………………
Osvobození od poplatku:
1. Osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštních právního předpisu – průkaz č. ……………………………
platnost od ……………….
2. Osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob dle bodu 1.
3. Osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
4. Osoba, která si vezme psa z útulku pro opuštěné a toulavé psy – doklad č. …………………………. ze
dne ………….. (žadatel přiloží kopii příslušného dokladu z útulku)
Pořadové
číslo

Plemeno psa, stáří, popis

Popis psa
číslo
známky

číslo čipu

Od kdy je pes
držen

Vyměření v
Kč

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a podle nejlepšího vědomí a svědomí, a že jsem si vědom/a
důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování výše uvedených osobních údajů, které jsem povinen/na v rámci
přihlášení k místnímu poplatku ze psů Městskému úřadu Dubňany sdělit, a to na základě zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění , OZV města Dubňany č. 4/2006, zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, bude probíhat v souladu s příslušnými
právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, a osobní údaje budou použity ke splnění zákonných povinností,
stanovených správci, kterým je Městský úřad Dubňany.
Osobní údaje uvedené nad rámec zákonných povinností uvádím dobrovolně pro možnost mě
neprodleně kontaktovat v případě nutnosti (např. nalezení mého psa, jeho identifikace apod.).

V Dubňanech dne …………………………

Podpis držitele psa ….…………………………………….

