
V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 
 

                                                          č. 02/ 2017 
 

o miestnej dani za psa 

na   území   obce  P O R Ú B K A 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 
 

Daň za psa 
§ 7 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 3 mesiace chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou.  

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes 

umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a 

pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.                                                        

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa 

alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  

(3) Základom dane je počet psov.  
(4) Sadzba  dane  je 8€ za  jedného psa a kalendárny rok.  

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.   

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi 
dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie 
obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom 
vznikla daňová povinnosť.  

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 za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola 
daň zaplatená.  

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä 
označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, 
označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy 
vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní,  

(7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti: 

a/  očkovací preukaz , 

b/ .čestné prehlásenie občana – majiteľa psa 

(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti: 

a/  .čestné prehlásenie občana – majiteľa psa 



b/ potvrdenie  o utratení psa 

(9) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích 
obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto 
zdaňovacieho obdobia.   

(10) Spôsoby vyberania dane: 

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

b/ .na účet obce :3640833004/5600 Prima banka a.s. 

Záverečné ustanovenia 
  
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v PORÚBKE, dňa 9.12.2016 uznesením 

č. 2/2015.  
(2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v PORÚBKE. 
(3) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2017. 
   
  
V PORÚBKE, dňa  9.12.2016 
 

Ing. Milan Staš 
starosta 
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