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o dani za psa

Obec Svodín v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 29 a § 98 zákona NR SR č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce:
§1
Základné ustanovenie
1) Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o,
že v zmysle tretej časti zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
/ďalej len „zákon“/ zavádza s účinnosťou od 1. januára 2015 na území obce Svodín daň
za psa, tak ako je to uvedené v ďalších častiach tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2) Základné ustanovenia o zdaňovaní psa sú uvedené v tretej časti zákona, kde sa upravuje,
kto je daňovníkom, základ dane a vznik a zánik daňovej povinnosti, sadzbu dane za psa,
oslobodenia od dane a zníženia dane, ktoré obec určuje týmto všeobecne záväzným
nariadením.
§2
Predmet dane
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou na území obce Svodín.
2) Skutočnosť, že pes nie je v zmysle negatívneho vymedzenia zákona predmetom dane,
preukazuje jeho vlastník alebo držiteľ správcovi dane bez vyzvania príslušným úradným
písomným dokladom najneskôr v deň prihlásenia psa do evidencie podľa osobitného
zákona1).
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. Ak nie je
možné preukázať, kto psa vlastní, daňovníkom je osoba, ktorá je držiteľom psa.
§4
Základ dane a zdaňovacie obdobie
Základom dane je počet psov, ktorí sú predmetom dane. Zdaňovacím obdobím je
kalendárny rok.

_______________
1)
§ 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
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§5
Sadzba dane
1) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je určená podľa miesta chovu alebo držania
psa na území obce Svodín nasledovne:
a) v byte bytového domu2)
10,- eur
2)
b) v inom chovnom priestore, vrátane rodinných domov ,
ostatných budov na bývanie2), nebytových budov2) a rekreačných chatiek
4,- eur
2) Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 2 ods. 1 a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
§7
Priznanie k dani a platenie dane
1) Ak vznikne daňovníkovi daňová povinnosť k dani za psa, priznanie k dani za psa je
povinný podať správcovi dane na Obecný úrad vo Svodíne najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
2) Ak daňovník podal priznanie k dani za psa správcovi dane podľa predchádzajúceho bodu
a v priebehu zdaňovacieho obdobia mu vznikne ďalšia daňová povinnosť alebo mu táto
povinnosť zanikne, je povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr
do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti za psa.
3) Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, ak správca dane v rozhodnutí neurčí splátky dane a inú lehotu splatnosti
dane.
4) Pri platbe dane prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou je
daňovník povinný označiť platbu variabilným symbolom, ktorý správca dane uviedol
na rozhodnutí o vyrubení dane a označiť číslo účtu správcu dane.
§8
Zníženie dane a oslobodenie od dane
1) Správca dane určuje pre držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom zníženie ročnej sadzby dane za jedného psa o 50 %.
2) Od dane je oslobodený služobný pes, na ktorého sa nevzťahuje evidenčná povinnosť
podľa osobitného zákona1).
3) Vznik nároku na oslobodenie od dane za služobného psa podľa bodu 2 sa nepreukazuje.
_______________
2)
§ 43b a §43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov
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§9
Prechodné ustanovenie
Ak do 31. decembra 2014 nastane skutočnosť pre vyrubenie dane za psa, daňové konanie
sa uskutoční podľa predpisov platných do 31. decembra 2014.
§ 10
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Svodín o dani
za psa sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín č. 04/2012 o dani za psa.
2) Obecné zastupiteľstvo obce Svodín sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani
za psa uznieslo dňa 15.12.2014 uznesením č. 21/15122014.
§ 11
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015.

Gabriel Vígh
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli dňa 26.11.2014
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a
právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice
na Obecnom úrade vo Svodíne.

Návrh VZN bol zvesený dňa 15.12.2014
VZN po jeho schválení obecným zastupiteľstvom bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
dňa 16.12.2014
VZN bolo zvesené dňa 31.12.2014

