Všeobecne záväzné nariadenie mesta ŽELIEZOVCE
č. 3/2014
o dani za psa
Mesto Želiezovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. e) a g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s
ustanoveniami § 29 a § 103 ods. 1 a 2 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.
§1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo 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 u p r a v u j e podmienky
určovania a vyberania dane za psa na území mesta Želiezovce s účinnosťou od 1.
januára 2015.
§2
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§3
Sadzba dane
1) Sadzba dane pre fyzické osoby za jedného psa je:
a) rodinnom dome .............................................................................10,00 €
b) v bytovom dome:
ba) ak sa predmet dane nachádza v obytnom priestore ................ 24,00 €,
bb) ak sa predmet dane nachádza mimo obytného priestoru.......... 15,00 €.
2) Sadzba dane pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov za jedného psa
je.......... 24,00 €.
3) V prípade vyššieho počtu psov sa príslušná sadzba dane násobí počtom psov.
§4
Priznanie k dani za psa
1) Ak vznikne daňovníkovi daňová povinnosť k dani za psa, priznanie je povinný podať
správcovi najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2) Ak daňovník podal priznanie k dani za psa podľa predchádzajúceho bodu a v
priebehu zdaňovacieho obdobia mu vznikne ďalšia daňová povinnosť alebo mu táto
povinnosť zanikne, je povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr do
30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

§5
Platenie dane
1) Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, ak správca v rozhodnutí neurčí splátky dane a
inú lehotu splatnosti dane.
2) Pri platbe prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou
je daňovník povinný označiť platbu variabilným symbolom, ktorý správca
dane uviedol v rozhodnutí o vyrubení.
§6
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodení osamelí dôchodcovia nad 70 rokov.
§7
Podmienky na uplatnenie oslobodenia
Podkladom pre oslobodenie uvedené v § 6 je evidencia obyvateľstva.
§8
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 daní a
poplatkov.
§9
Záverečné ustanovenie
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie mesta Želiezovce č. 3/2012 zo dňa 13.12.2012 .
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.
3) Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach dňa 30. 10. 2014uznesením č. 208/2014
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