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Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho
zmien a doplnení, zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzného nariadenia obce Dunajská Lužná č. 6/2004 o určení
miestnej dane za psa

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani (ďalej len nariadenie) ustanovuje podrobnosti
vyberania miestnej dane za psa, ďalej ustanovuje ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku daňovej
povinnosti, splatnosť poplatku, ako aj ďalšie náležitosti vyberania miestnej dane na území obce
Dunajská Lužná.
Čl.1
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 na sprevádzanie nevidomej osoby,
d) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Čl. 2
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Čl. 3
Základ dane
Základom dane je počet psov.
Čl. 4
Sadzba dane
Sadzba dane je 6,63€ / 200 Sk/ ročne za jedného psa.

Čl. 5
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa staršieho ako 6 mesiacov, a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Čl. 6
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný 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.
(2) V ďaľších daňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splátná bez vyrúbenia
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Daň poplatník uhradí poštovou poukážkou, ktorá mu
bude zaslaná obecným úradom.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa čl. 5 tohto VZN,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená.
(4) Daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.
(5) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyrúbenie dane a jej správne
platenie vykonávajú orgány a osoby poverené starostom obce.
(6) Na konanie vo veciach miestnej dane za psa sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
Čl. 7
Záverečné ustanevenia
(1) Ruší sa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č.5/2003 o druhoch a výške
miestnych poplatkov zo 16. decembra 2003.
(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie o miestnej dani za psa bolo schválené na ......
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa ..................... a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2005
V Dunajskej Lužnej, dňa .................................
..........................................
Ing. Ladislav Cingel
starosta obce

