Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Želiezovce
č. 9/2008 o dani za psa
Mesto Želiezovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s ustanoveniami § 29 a § 103 ods. 1
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Želiezovce o dani za psa :
Čl.1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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
a) z a v á d z a daň za psa
b) upravuje podmienky určovania a vyberania dane za psa na území Mesta
Želiezovce
Čl. 2
Základ dane
Základom dane je počet psov.
Čl. 3
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane za psa sa v zmysle § 25 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
upravuje nasledovne:
a) Sadzba dane pre fyzické osoby za jedného psa je:
aa) v rodinnom dome …............................................................................................7,00 €
(210,88 Sk)
ab) v bytovom dome ak sa predmet dane nachádza v obytnom priestore............. 17,00 €
(512,14 Sk)
ac) v bytovom dome ak sa predmet dane nachádza mimo obytného priestoru......10,00 €
(301,26 Sk)
b) Sadzba dane pre právnické osoby za jedného psa je:...............................17,00 €
(512,14 Sk)

2) V prípade vyššieho počtu psov sa príslušná sadzba dane násobí počtom psov.
Čl. 4
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na
tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia, a to do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti .
2) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach
je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
3) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti písomne
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti na tlačive, ktoré tvorí
prílohu č. 1 tohto nariadenia .

4) 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 na zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Čl. 5
Oslobodenie od dane
Od dane je oslobodený :
a) majiteľ alebo držiteľ poľovníckeho psa poľovne upotrebiteľného
b) Ústav na výkon trestu odňatia slobody Veľký Dvor 10-11 , Obvodné
odd.
PZ Želiezovce, súkromné bezpečnostné služby
c) miestne kynologické kluby ako vlastník resp. držiteľ psa
d) osamelí dôchodcovia nad 70 rokov
Čl. 6
Podmienky na uplatnenie oslobodenia
1) Daňovník uplatňujúci oslobodenie podľa čl. 5 písm. a) tohto všeobecne záväzného
nariadenia preukazuje nárok na oslobodenie registráciou v poľovníckom združení a
predložením preukazu o pôvode psa so zapísaným výsledkom skúšok poľovných
psov.
2) Daňovník uplatňujúci oslobodenie podľa čl. 5 písm. b) a d) tohto všeobecne
záväzného nariadenia preukazuje nárok na oslobodenie predložením preukazu
pôvodu psa resp. veterinárneho preukazu.
Čl. 7
Správa dane
1) Správcom dane v zmysle § 28 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov je Mesto Želiezovce.
2) Výkonným orgánom správcu dane je Mestský úrad Želiezovce, referát
hospodárstva.
Čl. 8
Záverečné ustanovenie
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Želiezovce č. 8/2004 zo dňa 9.12.2004 .
2) Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach dňa 11.12.2008 uznesením č. 209/2008.
schválilo toto Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa .
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

Ing.arch. Pavel BAKONYI
primátor mesta

PRÍLOHA č. 1

Mesto Želiezovce
Mestský úrad, SNP č. 2, 937 01 Želiezovce
Oznamovacia povinnosť k dani za psa
v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Želiezovce

pre fyzické osoby a právnické osoby
Vznik (dátum)

Zánik (dátum)

Meno psa :

Dôvod zániku:
Údaje o daňovníkovi (údaje o vlastníkovi psa resp. O držiteľovi psa)
Titul:
Priezvisko: /Názov :
Meno:

Rodné číslo:/IČO:

Adresa trvalého
pobytu/ Sídla

Ulica, súpisné a orientačné
číslo

Mesto:

PSČ:

Adresa
prechodného
pobytu : u FO

Ulica, súpisné a orientačné
číslo

Mesto:

PSČ:

Iné údaje

Telefón:

E-mail:

Fax:

Údaje o mieste držania (chovania) psa (daňovník uvedie adresu, kde sa pes chová) :
rodinný dom …..............

bytový dom (pes sa nachádza v obytnom priestore)
bytový dom (pes sa nenachádza v obytnom priestore)

…..…...........................
….................................

Adresa nehnuteľnosti, kde sa pes
trvale chová resp. drží

Ulica, súpisné a orientačné číslo

Číslo bytu :

Adresa nehnuteľnosti, kde sa pes
prechodne chová resp. drží

Ulica, súpisné a orientačné číslo

Číslo bytu :

Údaje o predmete dane:
Dátum narodenia psa:
Popis psa :

Vek psa (uviesť roky a mesiace) Dátum nadobudnutia psa :

Plemeno psa:

Pohlavie psa:

Výška psa cca:

Farba psa:

Doplňujúce údaje :
Doplňujúce údaje pre
určenie predmetu dane:

Číslo preukazu

áno

nie

Poľovnícky pes
Člen kynologického klubu
Osamelí dôchodca nad 70
rokov
Pes má špeciálny výcvik
(vodiaci pes)

Dátum: …..............

…............................................
podpis daňovníka

