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Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 5/2009
o miestnych daniach
Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná, v súlade s ustanovením § 6 ods.1, § 11, ods. 4
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto Dodatku
č. 1/2011 k VZN č. 5/2009
o miestnych daniach
1. mení sa znenie bodu I. Daň za psa takto:

l. DAŇ ZA PSA
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, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
Čl. 2
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa, alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
ČI. 3
Základ dane
Základom dane je počet psov.
Čl. 4
Sadzba dane
Sadzba dane sa určuje na kalendárny rok za jedného psa staršieho ako 6 mesiacov. Takto
určená sadzba dane platí aj za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka
- jednotná sadzba dane za psa je vo výške 15,- €
Čl. 5
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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.
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Čl. 6
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
l) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti, podpisom potvrdiť prevzatie evidenčnej známky psa 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 ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to písomne
oznámi a vráti evidenčnú známku správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti podľa Čl.3, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej
časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Čl. 7
Správa dane
1) Miestne príslušným správcom dane je Obec Dunajská Lužná.
2) V písomnom oznámení podľa Čl. 4 daňovník uvedie:
a) meno, priezvisko, adresu vlastníka psa
b) meno, priezvisko, adresu držiteľa psa
c) druh psa, vek psa
d) iné skutočnosti potrebné pre vyrubenie dane
3) Správca dane po prijatí oznámenia pridelí evidenčné číslo a po zaplatení dane vydá
evidenčnú známku.
4) Správca dane vedie preukaznú evidenciu skutočností potrebných pre správu dane.
5) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa Čl. 4 správca dane môže daňovníkovi uložiť
pokutu vo výške 2-násobku daňovej povinnosti.
Čl. 8
Sankcie
1) Daňový dlžník je v omeškaní, ak nezaplatí splatnú daň alebo splátku dane najneskôr v
deň jej splatnosti. Sankcia sa počíta za každý deň omeškania počínajúc dňom
nasledujúcim po dni splatnosti až do dňa platby vrátane. Daňový dlžník je povinný zaplatiť
za každý deň omeškania sankciu vo výške 0,3% z nedoplatku dane alebo splátky dane.
2) Správca dane vyrubí sankciu rozhodnutím a je splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
3) Sankcia sa nevyrubí, ak nepresiahne v úhrne sumu 3,31 € za jedno zdaňovacie obdobie.
4) Za vydanie náhradnej evidenčnej známky je daňovník povinný zaplatiť sumu 3,50 €.

Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2009 nie sú schválením tohto dodatku dotknuté.
Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 5/2009 o miestnych daniach nadobúda účinnosť dňom
01.01.2012.
V Dunajskej Lužnej dňa 15.12.2011

Štefan Jurčík
starosta obce v.r.
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