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V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 
 

OBCE Šarišský Štiavnik 

č. 4/2008  

O DANI ZA PSA 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Šarišský Štiavnik dňa: 29.11.2008 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Šarišský Štiavnik dňa: 15.12.2008 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2009  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský Štiavnik sa v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 

písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s 

ust. § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej 

len „nariadenie“): 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Týmto nariadením sa zavádza miestna daň za psa (ďalej len „daň“), určuje sa sadzba dane, 

stanovuje sa spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti k tejto dani, 

podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, oslobodenie od dane a podmienky 

uplatnenia oslobodenia od dane, určuje sa spôsob vyberania, platenia tejto dane a správa dane. 

 

§ 2 

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 účely a výskumné účely, 

b) pes umiestnený v útulku zvierat, 

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

postihnutím, 

§ 3 

Daňovník 

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

a) vlastníkom psa, alebo 

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

 

§ 4 

Základ dane 

 

Základom dane je počet psov. 
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§ 5 

Sadzba dane 

 

(1) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 4,- € . Takto určená sadzba dane platí 

za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

§ 6 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 2 ods. 1. 

(2) Daňová povinnosť zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

(3) Za účelom preukázania vzniku daňovej povinnosti podľa odseku 1 alebo zániku 

daňovej povinnosti podľa odseku 2 tohto paragrafu predloží daňovník správcovi dane spolu 

s písomným oznámením podľa § 8 tohto nariadenia aj:      

 Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti  

a) osvedčenie, že psa kúpil alebo obdržal darovaním, 

b) prehlásenie, že psa kúpil alebo obdržal darovaním  

 Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti: 

a) osvedčenie, že psa predal alebo utratil, 

b) prehlásenie, že psa predal alebo utratil. 

 

§ 7 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 

(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 

dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

(2)Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatností platobného výmeru  

(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 

do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi 

túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane 

vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 

zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik 

daňovej povinností neoznámi. 

(5) Písomné oznámenie daňovníka podľa odseku 1 a odseku 4 § 7 musí obsahovať 

nasledovné náležitosti: 

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo a musí obsahovať najmä označenie vlastníka 

(resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, 

spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa s uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, 

druhy vykonaných veterinárnych očkovaní. 

 

§ 8 

Oslobodenie od dane 

 

(1) Od dane za psa sú oslobodení daňovníci, ktorí: 

a) sú dôchodcami s príjmami na hranici životného minima; 
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(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane 

za psa písomne oznámi správcovi dane splnenie podmienok na oslobodenie od dane. 

K písomnému oznámeniu predloží originál alebo úradne overenú fotokópiu dokumentov 

preukazujúcich splnenie podmienok na oslobodenie od tejto dane. 

(3) Písomné oznámenie podľa odseku 2 je potrebné doručiť správcovi dane najneskôr do 

15 dní odo dňa, keď nastali skutočnosti zakladajúce nárok na oslobodenie od dane alebo 

právoplatnosti príslušného rozhodnutia preukazujúceho alebo zakladajúceho splnenie 

podmienok na oslobodenie od dane. 

(4) O oslobodení fyzickej osoby alebo právnickej osoby od dane za psa podľa tohto 

ustanovenia nariadenia rozhodne, po preskúmaní splnenia podmienok na oslobodenie od 

dane, správca dane do 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia podľa 

odseku 2 a odseku 3. 

 

§ 9 

Zdaňovacie obdobie 

 

(1) Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok. 

 

§ 10 

Spoločné záverečné ustanovenia 
 

(1) Správu dane vykonáva obec Šarišský Štiavnik. 

(2) V konaní vo veciach dane za psa sa postupuje podľa osobitných zákonov.
2    

 

      (3) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  

záväzné nariadenie obce Šarišský Štiavnik č. 3/2005 zo dňa 11.12.2005 o dani za psa 

 

(4) Na  tomto všeobecne záväzného nariadenia obce Šarišský Štiavnik sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku dňa 14.12.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Ján Hic 

starosta obce 

 

 

 

 

 

______________________ 
1 

zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady; 
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zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady; zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 

finančných orgánov v znení neskorších predpisov; 


