V Š E O B E C N É Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E MESTA MEDZILABORCE
č. 6/2011
O DANI ZA PSA
Mesto Medzilaborce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2012 d a ň z a p s a

§1
Predmet dane za psa
1. Predmetom dane je pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a vedecké výskumy
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím
§2
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
§3
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§4
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane za psa za jedného psa je v celom meste 18,00 €.
2. Ročná sadzba dane za psa, ktorý je chovaný alebo držaný fyzickou osobou (nie
podnikateľom) nepretržite v rodinnom dome je 7,00 €.
3. Ročná sadzba dane za psa, ktorý je chovaný alebo držaný fyzickou osobou (nie
podnikateľom) nepretržite v rodinnom dome m.č. Borov a m.č. Vydraň je 3,50 €.
4. Vlastník psa, resp. držiteľ (ďalej len daňovník) si uplatňuje nárok na zníženú sadzbu
dane podľa ods. 2 a 3, v rámci oznamovacej povinnosti, na základe čestného
vyhlásenia. V čestnom vyhlásení daňovník uvedie adresu rodinného domu kde psa
chová, resp. drží. V oznámení o vzniku, resp. zmene daňovej povinnosti je daňovník
povinný uviesť presnú adresu vrátane súpisného a orientačného čísla domu.
5. Ak si daňovník s trvalým pobytom alebo s prechodným pobytom v inej nehnuteľnosti
ako rodinný dom uplatňuje nárok sadzbu dane podľa ods. 2 alebo 3 tohto nariadenia,
musí predložiť potvrdenie vlastníka alebo správcu rodinného domu, že pes je chovaný
a držaný na adrese uvedenej nehnuteľnosti.

§5
Vznik a zánik daňovej povinnosti dane za psa
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§6
Oznamovacia povinnosť dane za psa
1. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti najneskoršie
do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2. Daňovník je povinný v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi
dane všetky skutočností, ktoré majú vplyv na zmenu výšky dane najneskôr do 30 dní
odo dňa, keď tieto skutočností alebo ich zmeny nastali, vrátane zmeny adresy
daňovníka, zmeny držania, resp. chovania psa a údajov podliehajúcich evidencie psa
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia (úhyn, eutanázia,
predaj darovanie, odcudzenie psa atď.) a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi
dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti 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.

§7
Platenie dane za psa
1. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Daň sa platí prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo do pokladne správcu počas
stránkových dní.
§8
Zníženie dane
Správca dane poskytuje zníženie dane za psa z daňovej povinnosti pre občanov
starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 50 %.
Zníženie dane sa môže uplatniť len na jedného chovaného alebo držaného psa.
§9
Sankcie
Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti pri vzniku daňovej povinnosti, správca dane
uloží pokutu vo výške 100,00 €.

§ 10
Záverečné ustanovenie
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č.11 zo dňa 14.12.2004.
2) Obecné zastupiteľstvo mesta Medzilaborce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o dani z nehnuteľností na rok 2012 uznieslo dňa 15.12.2011.
§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

........................................................
Primátor mesta

