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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

H R O M O Š     č. 2/2012 

o miestnej dani za psa 
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Obec Hromoš, Obecné zastupiteľstvo v Hromoši v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 

11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a v súlade  s §  29  a súvisiacich ustanovení zákona č.  582/2004  Z. z.  

o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   

stavebné  odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto 

všeobecne záväzného nariadenia Obce Hromoš. 

§  1 

Úvodné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnej dani  za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z. 

z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších zmien a doplnkov. 

§ 2 

Základné ustanovenie 

Obec Hromoš ako správca dane (ďalej len „správca dane“)  týmto VZN zavádza s účinnosťou 

od 1.1.2013 miestnu daň za psa. 

§ 3 

Predmet úpravy VZN 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za psa 

podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom dane. 

§4 

Predmet dane 

1.Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou. 

2.Predmetom dane za psa nie je: 

a) pes chovaný na vedecké a výskumné účely, 

b) pes umiestnený v útulku zvierat, 

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 

§ 5 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

a) vlastníkom psa alebo 

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 

§ 6 
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Základom dane 

Základom dane je počet psov. 

§ 7 

Sadzba dane 

1. Ročná sadzba dane za 1 psa chovaného pri rodinnom dome je    3,31  € 

2. Ročná sadzba za každého ďalšieho chovaného psa je                  5,00  € 

3. Ročná sadzba za každého psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, 

organizácii je                       5,00  € 

§ 8 

Vznik a zánik daňovej povinnosti  

Daňová  povinnosť  vzniká  prvým  dňom  kalendárneho  mesiaca  nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom  sa  pes  stal  predmetom  dane podľa §22 ods. 1 a  zaniká  posledným  dňom  

mesiaca  v ktorom pes prestal byť predmetom dane 

§ 9 

Správa dane 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný 

§ 10 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo 

pomernú  časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová 

povinnosť. 

2. V ďalších zdaňovacích obdobiach  je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 

do 31. mája  tohto zdaňovacieho obdobia. 

3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. 

4. Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za 

ktoré bola daň zaplatená. 

5. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný pri oznamovacej povinnosti vyplniť evidenčnú kartu 

psa do ktorej uvedie : 

- evidenčné číslo psa, 

- tetovacie číslo alebo údaj  o čipovaní psa, ak ho pes má, 

- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 

- umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na 
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území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, 

6. Držiteľ psa požadované údaje vypíše do prihlasovacej karty v stanovenej lehote 30 dní. 

Tlačivo prihlasovacej karty si držiteľ psa vyzdvihne na obecnom úrade. 

7. Neplnenie povinnosti stanovených týmto VZN a zákonom NR SR č. 282/2002 Z. z. je 

možné postihovať ako priestupok podľa § 7 zák. citovaného zákona. 

8. Poplatok  za  psa  sa  vyrubuje  podľa  miesta  trvalého pobytu osoby, bez ohľadu na to kde 

je vlastníkov pes skutočne umiestnený. 

§ 11 

Oslobodenie dane 

1, ak daňovníkom je nevidomá osoba 

2, ak je daňovník držiteľ preukazu ŤP, preukazu ŤZP a preukazu  ZŤP/S 

3, ak daňovníkom je osamelo žijúci dôchodca vo veku nad 70 rokov 

4, ak daňovník získa psa z útulku pre zvieratá ako prvý vlastník alebo držiteľ  

Ak daňovník podľa ods. 1/ vlastní alebo drží viac psov, je od dane oslobodený iba za jedného 

psa. Uvedené neplatí v prípade psa (psov) so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo 

používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku na 

oslobodenie od dane. 

Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa uplatnilo a 

povolilo oslobodenie. 

§ 12 

Zníženie dane 

1. Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50% za psa získaného z útulku pre zvieratá 

daňovníkovi ako prvému vlastníkovi alebo držiteľovi. 

2. Dôvod na zníženie dane za psa si môže daňovník uplatniť iba dokladom preukazujúcim 

nadobudnutie psa, spravidla formou potvrdenia vydaného  regionálnym centrom Slobody 

zvierat, alebo útulkom o tom, že pes bol získaný z útulku pre zvieratá. 

§ 13 

    Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hromoš č. 1/2011. 

§ 14 

     Záverečné ustanovenie 

1. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hromoš 

2. Na týchto zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Hromoši dňa 14.12.2012 
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uznesením č. 2/2012, pod §1 - 14. 

3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 15 dňom po ich schválení v obecnom zastupiteľstve. 

 

 

                                                                                                ........................................ 

                                                                                                starosta obce Kočiš Maroš 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Hromoš dňa :  24. 11.2012                                                                                

Schválené VZN vyvesené na verejnej tabuli dňa :                14. 12.2012 

Zvesené VZN dňa :                                                       29. 12.2012 

VZN nadobúda účinnosť od dňa :                                        01. 01.2013                                            

    

 

 

 

 

 

 

  


