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Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou
v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm d), e) a g) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 29 zákona NR SR číslo 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a v súlade so Štatútom Mesta Hanušovce nad Topľou
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Hanušovce nad Topľou
č.: 3/2011
o dani za psa

Vypracoval(i):

Posúdil(i):

Schválilo:

Meno:
Martin Tkáč

Meno:

Funkcia:
zástupca primátora mesta

Funkcia:

Mestské zastupiteľstvo v
Hanušovciach nad Topľou
dňa: 12.12.2011
uznesením číslo:133/2011

Podpis:

Podpis:

Dátum: 20.11.2011

Dátum:

Dátum: 12.12.2011

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 25.11.2011
Účinné odo dňa: 01.01.2012
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§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania a
vyberania dane za psa na území mesta Hanušovce nad Topľou (ďalej len „mesto“)
(2) Správcom dane je Mesto Hanušovce nad Topľou
(3) Zdaňovacím obdobím dani za psa je kalendárny rok.
§2
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou v katastrálnom území mesta.
(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.
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov podľa § 2.
§5
Sadzba dane zníženie dane a oslobodenie od dane
(1) Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok je:
a) za psa držaného v rodinných domoch alebo na záhradách............................................8,00 €
b) za psa držaného v byte v bytovom dome.....................................................................18,00 €
(2) Daň správca dane zníži na jedného psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba,
ktorej jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok, nežije v spoločnej domácnosti so
zárobkovo činnými osobami a vlastní len jedného psa:
a) za psa držaného v rodinných domoch alebo na záhradách............................................4,00 €
b) za psa držaného v byte v bytovom dome.......................................................................9,00 €
(3) Od dane je oslobodený:
a) občan, ktorý je vlastníkom alebo držiteľom psa a je držiteľom preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím,
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b) vlastník alebo držiteľ psa používaného pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach
pri plnení úloh civilnej ochrany v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v
znení neskorších predpisov.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom
sa pes stal predmetom dane podľa § 2 ods. 1 a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§7
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane písomne na tlačive,
ktoré obsahuje náležitosti oznámenia a tvorí prílohu č. 1 tohto VZN, do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti. Daň vyrúbi správca dane platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3) Doklady preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane prípadne na oslobodenie od dane je
vlastník alebo držiteľ psa povinný predložiť správcovi dane spolu s oznámením vzniku daňovej
povinnosti. Ak nárok na zníženú sadzbu dane prípadne na oslobodenie od dane vznikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia, výška dane sa upraví od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po oznámení
zmeny a predložení príslušných dokladov. Správca dane vráti rozdiel, prípadne pomernú časť dane
za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
§8
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje čl. 2 – Daň za psa všeobecne
záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č. 33 o miestnych daniach (okrem dane z
nehnuteľnosti) a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Hanušovce nad Topľou, ktoré bolo prijaté dňa 19.12.2005 uznesením č. 34/2005.
§9
Účinnosť
(1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011, o dani za psa bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom v Hanušovciach nad Topľou dňa 12.12.2011 uznesením č. 133/2011
(2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.: 3/2011 bol vyvesený na pripomienkové konanie
občanom mesta dňa 25.11.2011
(3) Všeobecne záväzné nariadenie č.: 3/2011 nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Štefan Straka
primátor mesta

Oznámenie o vzniku / zániku* daňovej povinnosti k dani za psa
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a
všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č. …...../2011 o dani za psa

I. Oddiel – Daňovník vlastník/držiteľ* psa
Meno a priezvisko / názov organizácie*

Rodné číslo / IČO*

Bydlisko / sídlo organizácie*
obec:
ulica:

číslo:

telefonne číslo:

email:

II. Oddiel – Predmet dane
Dátum narodenia psa:

počet psov daňovníka uvedených v oddiely II:

Dátum nadobudnutia psa:

Vek psa:

Plemeno psa (kríženec):
Pohlavie psa:

Farba psa:

Výška psa cca:

Tetovacie / čipové číslo*:
Spôsoby
□ kúpa
preukazovania vzniku □ darovanie
daňovej povinnosti
□ prevzatie z útulku zvierat
□ prisvojenie si túlavého psa
□ prírastok v rámci vlastného chovu

Spôsoby
preukazovania
zániku daňovej
povinnosti

□ predaj
□ darovanie
□ odovzdanie do útulku
□ utratenie psa
□ uhynutie psa /v dôsledku choroby, staroby, zranenia/
□ krádež

III. Oddiel – Miesto držania psa

□ rodinný dom □ bytový dom □ iná nehnuteľnosť(uviesť druh):_________________________________________
Adresa nehnuteľnosti, kde sa pes trvale chová resp. drží: □ totožná s bydliskom, resp. sídlom organizácie □ iná (uviesť):
obec:
ulica:

číslo:

IV. Oddiel – Doplňujúce údaje o vlastníkovi psa
Doplňujúce údaje pre určenie predmetu dane

číslo preukazu

áno

nie

1. vlastníkom psa je osoba s preukazom ŤZP alebo ŤZP/S (doložiť doklad)
2. pes má špeciálny výcvik – vodiaci pes (doložiť doklad)
3. pes je umiestnený v útulku (doložiť doklad)
4. pes je chovaný na vedecké účely (doložiť doklad)
V. Oddiel – Uplatnenie nároku na zníženie sadzby dane
Čestné vyhlásenie
Čestne vyhlasujem, že môj pes je nepretržite chovaný a držaný v nehnuteľnosti – rodinný dom. Na základe tejto skutočnosti si uplatňujem
nárok na zníženú sadzbu dane za psa podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa.
V Hanušovciach nad Topľou dňa ....................................................

Podpis daňovníka …..............................................

Čestné vyhlásenie
Čestne vyhlasujem, že mojim jediným príjmom je starobný/invalidný dôchodok a nežijem v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnými
osobami.
V Hanušovciach nad Topľou dňa ....................................................

Podpis daňovníka …..............................................

Daňovník je povinný vyplniť všetky údaje. Správca dane je povinný chrániť osobné údaje zistené na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov.
Daňovník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo
neúplných údajov.

Dátum: …..........................................................

….........................................
podpis daňovníka

(vyplní správca dane pri vydaní známky)

Evidenčná známka psa
číslo známky

* nehodiace sa preškrtnite

vydaná dňa

podpis prevzatia známky

