
Všeobecne záväzné nariadenie obce 

o dani za psa 

č. 3/2011  z 15.12.2011 
o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Častkov. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo v Častkove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o ,  že v nadväznosti na § 98 

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

a drobné   stavebné   odpady   v  znení  neskorších  predpisov  s  účinnosťou  od 1. januára 

2012  daň za psa. 

 

(2) Základné ustanovenia o dani za psa sú uvedené v tretej časti zákona č. 582/2004 Z. z. 

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

v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú predmet dane za psa, daňovníka dane za psa, 

základ dane za psa, sadzbu dane za psa, vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovaciu 

povinnosť  a platenie dane za psa. 

§ 2 

Predmet dane 

 

     Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou 

osobou. 

§ 3 

Daňovník 

 

     Daňovníkom je fyzická 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. 

§ 5 

Sadzba dane 

 

     Ročná sadzba dane za každého psa je  5,– €   , (  t. j. 150,63  Sk , prepočítané konverzným 

kurzom 30,126). 

 

 

 

§ 6 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

     Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom daňovník nadobudol psa, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 



 

 

§ 7 

Oznamovacia povinnosť 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. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

 

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

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 

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

zaplatená. 

 

(4) Daňovník  odvádza daň za psa správcovi dane – obci Častkov týmito spôsobmi: 

a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Častkove, 

b) poštovou poukážkou, 

c) prevodným príkazom na účet obce Častkov č. 2600679001/5600 v DEXIA banke Senica. 

 

 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie o dani za psa na rok 2011 č. 2/2011 zo dňa 28.10.2010. 

 

(2) Obecné zastupiteľstvo v Častkove sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani za 

psa  uznieslo dňa 15.12.2011 uznesením č. 27/2011  

 

(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012. 

 

 

 

V Častkove dňa 15.12.2011 

 

 

                              Štefan    J u r á š 

                                                                                                     starosta obce Častkov 

 


