Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa
číslo 2/2008
o podmienkach určovania a vyberania dane za psa
na území obce Palárikovo

Návrh VZN vyvesený na vyhláškovej tabuli OcÚ Palárikovo 15.10.2008

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Palárikovo číslo 14/081030, dňa 30.10.2008.
VZN vyvesené na vyhláškovej tabuli OcÚ Palárikovo dňa 31.10.2008 na dobu 15 dní.
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Obec PALÁRIKOVO v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej
rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §
2 ods. 1 písme. B/, § 28 a § 29 a § 103 ods. 1 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a
s účinnosťou od 1. januára 2009
Všeobecne záväzné nariadenie obce
o dani za psa
číslo 2/2008
o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Palárikovo
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo Palárikovo podľa § 11 ods. 4 písm. d/ , zákona SNR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že
v nadväznosti na tretiu časť zákona NR SR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a d a ň
za
p s a a určuje podmienky a vyberanie dane za psa na území obce Palárikovo
s účinnosťou od 1. januára 2009.
§2
Predmet dane
1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou.
2/ Predmetom dane 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.
Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane preukazuje jeho vlastník správcovi dane bez
vyzvania príslušným úradným dokladom.
§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, ktorí sú predmetom dane. Zdaňovacím obdobím je
kalendárny rok.
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§5
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je ........ 3,98 € ...../119,90 Sk/
/ konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK/
§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 § 22 odst. 1 zákona a zaniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo
držiteľom psa.
2/ Skutočnosti podmieňujúce vznik a zánik daňovej povinnosti / nadobudnutie psa,
zánik vlastníctva psa, stratu, úhyn a pod./ preukazuje daňovník písomným dokladom, ktorý je
možné nahradiť čestným vyhlásením. V prípade úhynu psa je týmto dokladom potvrdenie
veterinárneho lekára.
§7
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti
najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tej lehote zaplatiť daň na zdaňovacie
obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť. V rámci svojej oznamovacej povinnosti daňovník , ktorý je
fyzickou osobou uvedie správcovi dane okrem svojho mena a priezviska a adresy svojho
trvalého pobytu aj kalendárny mesiac, v ktorom sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, vek
psa určený podľa mesiacov a miesto chovu psa. Právnické osoby uvádzajú aj svoj obchodný
názov alebo obchodné meno, IČO, DIČO , sídlo resp. miesto podnikania.
2/ Na základe oznámenia daňovníka správca dane v nasledujúcich rokoch po vzniku
daňovej povinnosti vyrubí príslušnú výšku ročnej dane za psa alebo jej pomernú časť na
zostávajúce zdaňovacie obdobie a určí lehotu na zaplatenie dane. Daň sa platí v hotovosti
v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou na
účet obce.
§8
Oslobodenie od dane
Od dane je oslobodený
A/ 1 pes vo vlastníctve alebo držaní osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Skutočnosti ,
ktoré sú podmienkou pre oslobodenie od dane za psa dokladá správcovi vlastník alebo držiteľ
psa v písomnej žiadosti o oslobodenie v lehote do jedného mesiaca po vzniku daňovej
povinnosti.
B/ služobný pes, na ktorého sa nevzťahuje evidenčná povinnosť podľa osobitného zákona.
§9
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Prechodné ustanovenia
1/ Daňové konanie začaté pred 1.januárom 2009 podľa VZN obce Palárikovo č.
5/2004 v znení zmien a doplnkov VZN č. 4/2005 sa ukončí podľa doterajších predpisov,
pokiaľ všeobecne záväzný predpis neustanovuje inak.
2/ Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb.
o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného
nariadenia obce Palárikovo o miestnych poplatkoch č. 2/2004 a skutočnosti, ktoré nastali
v čase ich účinnosti sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1/ Obecné zastupiteľstvo Palárikovo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o dani za psa uznieslo dňa 30.10.2008, uznesením číslo 14/081030.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.

Mgr. Jozef D e r ň á r
starosta obce, v.r.
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