
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Jasenové č. 4/2019 

 O DANI ZA PSA 

 

Obec Jasenové v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  a ustanovení § 25, § 29 a § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov   u s t a n o v u j e 

 
 

Článok 1 

Základné ustanovenie 
 

1.  Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990                

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2020 daň       

za psa. 

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za psa na 

území obce Jasenové v zdaňovacom období. Zdaňovacím obdobím pre daň za psa je kalendárny 

rok. 

 

Článok  2 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. 

2. Predmetom dane nie je: 

- pes umiestnený v útulku zvierat, 

- pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa  držiteľ preukazu fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím so sprievodcom. 

 

Článok 3 

Daňová povinnosť 

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť 

predmetom dane.  

 
 

 

Článok 4 

Sadzba dane 
 

Správca dane určuje za jedného psa v katastrálnom území obce Jasenové a za kalendárny rok 

sadzbu dane vo výške  6,00 €.   

 

Článok 5 

Vrátenie poplatku 

 

Správca dane vráti na základe písomnej žiadosti pomernú časť dane za psa, najneskôr však do 

konca kalendárneho roka, za ktorý je daň vyrubená a zaplatená.   

 

 

 



Článok  6 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Pokiaľ toto Všeobecne záväzné nariadenie  neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní a konania, 

platia ustanovenia  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov a zákon č. 

563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani za psa  

uznieslo pod č. 50/2019 dňa 11.12.2019. 

3.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2020. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     podpísaný Mgr. Martin Mikolka  

Vyvesené: 13. 12. 2019                                                                                starosta obce 

Zvesené :    


