Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 22 až 29 zákona č.
582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a
V Š E O B E C N E ZÁVA Z N É N A R I A D E N I E M E S T A
č. 16 zo dňa 11. decembra 2007
o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území mesta
Dunajská Streda
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 29 zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov /ďalej len „zákon“/ z a v á d z a
s účinnosťou od 1. januára 2008 daň za psa .
§2
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 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 a zdaňovacie obdobie
(1) Základom dane je počet psov.
(2) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

§5
Sadzba dane
(1)Sadzba dane sa určí v slovenských korunách za jedného psa a kalendárny rok.
(2)Sadzba poplatku je nasledovná :
a/ ľahké druhy psa, podľa hmotnosti dospelého psa do 15 kg,
držaných v rodinných a bytových domoch
100 Sk
b/ ťažké druhy psa, podľa hmotnosti dospelého psa nad 15 kg,
držaných v rodinných domoch
300 Sk
držaných v bytových domoch
1 000 Sk
c/ nebezpečný druh psa / doga, pitsbull a pod./
držaných v rodinných domoch
500 Sk
držaných v bytových domoch
1 000 Sk
(3) Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 2 ods. tohto nariadenia .
2. Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

§7
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(2) Daň sa vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.. V ďalších zdaňovacích obdobiach je
daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
(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 § 26, 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.
(4) Správca bytov a nebytových priestorov resp. spoločenstvo bytov a nebytových priestorov
je povinný písomne ohlásiť všetkých psov chovaných v bytovom dome /v bytoch/ na výzvu
správcu dane .
(5) ) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti na tlačive vydanom
správcom dane, na ktorom uvedie :
- meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého bydliska držiteľa psa
- charakter budovy, v ktorej je pes chovaný
- evidenčné číslo psa
- dátum narodenia a dátum začatia chovu psa
- typ a druh psa
- farbu psa

-

zvláštne rozpoznávacie znamenie
počet držaných psov
uplatnenie oslobodenia resp. daňových úľav

(6) Daňovník je povinný pre účely platenia dane vyzdvihnúť si u správcu dane evidenčné
číslo daňovníka, číslo účtu vrátane variabilného symbolu a konštantného symbolu na ktoré
daňovník daň uhradí.
(7)Daň možno platiť :
a/ bezhotovostným prevodom z účtu v banke na príslušný účet mesta
b/ poštovým poukazom na príslušný účet mesta

§8
Oslobodenie od dane
a daňové úľavy
(1)Od platenia poplatku sú oslobodení poberatelia starobného , vdovského, sociálneho
dôchodku s príjmami na hranici životného minima ktorí žijú v samostatnej domácnosti
bez ďalšieho rodinného príslušníka /okrem manžela- manželky/.
(2)Správca poskytuje daňovú úľavu z dane za psa :
a/ poberateľom starobného, sociálneho a invalidného dôchodku , ktorí žijú
v samostatnej domácnosti bez ďalšieho rodinného príslušníka /okrem manželamanželky/ vo výške 50% z určenej sadzby
b/ daňovníkom v časti mesta Mliečany, kde sa určuje jednotná sadzba dane 100 Sk
za jedného psa.
(3) Oslobodenie podľa ods. 1 a daňová úľava podľa ods. 2 písm. a/ sa uplatní v písomnom
oznámení o vzniku daňovej povinnosti, ku ktorému sa priloží posledné rozhodnutie o výške
poberaného dôchodku resp. výpis z daňového priznania z dane z príjmov fyzických osôb.

OSOBITNÉ USTANOVENIA
§9
(1) Ak zákon č. 582/2004 Z.z. v platnom znení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní
vo veciach miestnej dane podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov.
(2)Za nesplnenie oznamovacej povinnosti, za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy
alebo povinnosti určenej rozhodnutím správcu dane , správca dane môže uložiť pokutu
podľa zákona o správe daní a poplatkov.
(3)Ak daňový subjekt nezaplatí splátku dane v lehote alebo vo výške určenej správcom
dane, správca dane vyrubí sankčný úrok.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10

(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2005 zo dňa 13.12.2005 v znení
neskorších zmien a dodatkov.
(2)Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 11. decembra 2007.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2008.

V Dunajskej Strede, dňa 11.12.2007

Ing. Péter P á z m á n y,
primátor mesta

