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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ
č. 14/2019
O MIESTNEJ DANI ZA PSA
Obec Dunajská Lužná v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnej dani za psa, a to v nasledujúcom znení:
Článok I
Základné ustanovenie
(1) Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že
v nadväznosti na § 29 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
( ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) zavádza s účinnosťou od 01. januára 2020 miestnu
daň za psa.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnej
dane ( ďalej len „dane“) za psa na území obce Dunajská Lužná.
(3) Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok.
(4) Správcom dane je Obec Dunajská Lužná.
Článok II
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa 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 držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Článok III
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa, alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Článok IV
Základ dane
Základom dane je počet psov.
Článok V
Sadzba dane
(1) Sadzba dane sa určuje na kalendárny rok za jedného psa vo výške 15,00 €.
(2) Takto určená sadzba dane sa platí aj za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
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Článok VI
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 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.
z. a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
(2) Pri vzniku daňovej povinnosti k dani za psa je daňovník povinný podať daňové priznanie
najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti.
(3) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. a
daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne
daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku
alebo zániku daňovej povinnosti.
Článok VII
Oslobodenie od miestnej dane za psa
(1) Obec Dunajská Lužná oslobodzuje od miestnej dane za psa daňovníkov – fyzické
osoby, ktoré sú osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľmi preukazu osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľmi preukazu osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu. Takéto oslobodenie od dane platí na jedného psa u
jedného daňovníka.
(2) Oslobodenie od dane podľa ods. (1) musí daňovník preukázať najneskôr do tridsiatich
dní odo dňa vzniku nároku na oslobodenie od dane.
(3) Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak zanikne dôvod, pre ktorý sa uplatnilo
a povolilo oslobodenie.
Článok VIII
Platenie dane
Daňovník je povinný zaplatiť daň za psa v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia
Článok IX
Záverečné ustanovenia
(1) Ostatné vzťahy neupravené týmto Všeobecne záväzným nariadením obce sa riadia
najmä zákonom č. 582/2004 Z. z., ako aj inými príslušnými právnymi predpismi platnými
na území Slovenskej republiky. Týmto Všeobecne záväzným nariadením obce nie sú
dotknuté ustanovenia vyplývajúce z iných zákonov a osobitných predpisov.
(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015
o miestnych daniach a poplatku v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016 a v
znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 05/2019,
(3) Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2019 o miestnej dani za psa nadobúda účinnosť
dňa 01.01.2020.
Štefan Jurčík
starosta obce
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