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Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2022
o dani za psa

§l 
Úvodné ustanovenie

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný alebo držaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou na území obce Záhorská Ves

2. Skutočnosť, že pes nie je v zmysle negatívneho vymedzenia zákona predmetom dane, preukazuje
jeho vlastník alebo držiteľ správcovi dane bez vyzvania príslušným úradným písomným dokladom
najneskôr v deň prihlásenia psa do evidencie podľa osobitného predpisu (§ 3 zákona č. 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.)

§2
Daňovník

1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. Ak nie je možné
preukázať, kto psa vlastní, daňovníkom je držiteľ psa.

2. V prípade, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa osoba mladšia ako 18 rokov, pri správe daní musí
byť zastúpená svojim zákonným zástupcom

§3
Základ dane

Základom dane je počet psov.

§4
Sadzba dane

Ročná sadzba dane za psa pre rok 2023
a) za jedného psa, ktorý je chovaný a držaný v rodinnom dome je 8,00 €
b) za jedného psa, ktorý je chovaný a držaný v bytovom dome je 13,00 €
c) za jedného psa, ktorý je chovaný a držaný za účelom stráženia objektov je 13,00 €
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§·5
Oslobodenie od povinnosti vlastníka platiť daň za psa

a) chovaného v útulku zvierat
b) chovaného na vedecké a výskumné účely
c) ktorý má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím
d) so špeciálnym záchranárskym výcvikom



§6
Zníženie dane za psa

Daň za psa sa znižuje o 50%, ak je majitel'om fyzická osoba poberajúca starobný dôchodok a fyzická
osoba, ktorá je držiteľom platného preukazu ŤZP. Vlastník alebo držiteľ psa, ktorý si uplatní nárok na
zľavu z dane je v zmysle platného VZN povinný uplatnený nárok správcovi dane preukázať. Zľava od
dane trvá po dobu existencie uvedených dôvodov.

§7

Vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť, platenie dane

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držitel'om psa.
2. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti.
3. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.

Výnos dane sa prioritne použije na osadenie košov a sáčkov na psie exkrementy.

§8
Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorská Ves č. 10/2022 bolo schválené obecným
zastupitel'stvom dňa 14.12.2022, uznesením č. 203/2022 a nadobudne účinnosť 1. januára 2023.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Záhorská Ves
č.10/2022 o dani za psa sa ruší VZN č. 6/2021 .

V Záhorskej Vsi 15.12.2022

JUDr. Boris Šimkovič
Starosta obce


