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Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice na základe samostatnej pôsobnosti podľa
článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanoveniami § 2 ods. 1 a § 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.“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa, ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2008 o miestnych daniach na území obce
Smolenice v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 33/2009 (ďalej aj ako „VZN“):

Článok 1
§ 3 všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2008 o miestnych daniach na území Obce Smolenice
v znení VZN č. 33/2009 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„§ 3
Daň za psa
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.
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3.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

4.

Základom dane je počet psov.

5.

Správca dane, ktorým je obec, určuje sadzbu dane
a) 5 eur za jedného psa za kalendárny rok chovaného v rodinnom dome alebo v inej stavbe
okrem bytu,
b) 25 eur za jedného psa za kalendárny rok chovaného v byte.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

6.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa odseku 1 a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa.

7.

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane vyplnením
evidenčného listu do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na
zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce zdaňovacie obdobie. v ktorom
vznikla daňová povinnosť. Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti je daňovník
povinný doručiť obci a musí obsahovať označenie vlastníka alebo držiteľa psa (meno,
priezvisko a adresa trvalého pobytu, pri právnickej osobe názov a sídlo), druh psa, meno psa,
jeho vek, dátum nadobudnutia, miesto chovu psa.

8.

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.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.

9.

Daň za psa vyrubí správca dane v prvom zdaňovacom období platobným výmerom. Vyrubená
daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších
zdaňovacích obdobiach je daň za psa splatná bez vyrubenia, a to do konca februára
príslušného zdaňovacieho obdobia.

10. Poplatok možno platiť:
a) bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane,
b) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Smoleniciach,
c) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet obce.
11. Od dane za psa sú oslobodení sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu.“
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Článok 2
Prechodné a zrušovacie ustanovenia
1.

Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

2.

Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva a povinnosti s tým spojené vzniknuté do
nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov.
Článok 3
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Pavlína Hornáčková, v.r.
starostka obce
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