
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE DRÁŽOVCE 

Č. 4/2016 

 

Daň za psa  
 

     Obec Drážovce 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. § 22-29 a § 30-36 

zákona 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 Daň za psa s účinnosťou od 01.01.2017. 

 

Úvodné ustanovenia 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Drážovce podľa §11 ods. 4 písm. d.) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 99 zákona 

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

stavebné odpady zavádza tieto miestne dane: 

a.) daň za psa 

 

Daň za psa 

 

Čl. 1 

Predmet dane 
 

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

právnickou osobou na území obce Drážovce. 

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 na sprevádzanie nevidomej osoby 

d.) pes, ktorého vlastnia občania s ťažkým zdravotným postihnutím 

 

Čl. 2 

Daňovník 
 

     Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

 

Čl. 3 

Základ dane 

 

     Základom dane je počet psov. 

 

Čl. 4 

Sadzba dane 

 

    Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 3,50 Eur 

 

 

Čl. 5 

Oslobodenie od dane 



 

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

a.) sú zdravotne ťažko postihnutí 

 

Čl. 6 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

     Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci 

v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca v ktorom pes prestal 

byť predmetom dane. 

 

Čl. 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 alebo pomernú časť 

dane. 

2.) Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 

dní. 

 

Čl. 8 

Zdaňovacie obdobie 
 

Zdaňovacím obdobím za psa je kalendárny rok. 

 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Obecné zastupiteľstvo v Drážovciach sa na tomto VZN o dani za psa uznieslo na 

svojom zasadnutí  uznesením č.   / 2012. V ostatnom sa práva dane riadi príslušnými 

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

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných a finančných 

orgánov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Týmto nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Drážovce  

o miestnom poplatku za psa platné do 31.12.2016. 

 

Čl. 10 

Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017 
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