Obec Kameničná v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §§ 22 až 27, § 103 ods. 1 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kameničná o dani za psa
č. 3 / 2008
o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Kameničná
Článok l

Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2009 miestnu daň za psa.
Článok 2

Predmet dane (§ 22)
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
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.
d) pes, ktorého vlastní občas s ťažkým zdravotným postihnutím
Článok 3

Daňovník (§ 23)
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
U vlastníkov psov mladších ako 18 rokov je platiteľom dane ich zákonný zástupca.
Článok 4

Základ dane (§ 24)
Základom dane je počet psov.

Článok 5

Sadzba dane (§25)
1. Sadzba dane na kalendárny rok za jedného psa:
a) chovaného v obci

3,98 €

(120 Sk : 30,1260 =3,983, po zaokrúhlení nadol ,3,98 eura)

b) chovaného na osadách
Balvany, Vinohrady, Lohót, Kráľka

3,31 €

( 100 Sk : 30,1260 =3,319, po zaokrúhlení nado 3,31 eura)

b) chovaného v bytových domoch

4,97 €

(150 Sk : 30,126=4,979, po zaokruhlení nadol 4,97)

2. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Článok 6

Vznik a zánik daňovej povinnosti (§ 26)
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
2. Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný ohlásiť správcovi dane do 15 dní po zániku
daňovej povinnosti, formou čestného prehlásenia.
Článok 7

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane (§ 27)
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník, je povinný podať priznanie na predpísanom tlačive, ktoré obdrží od správcu
dane.
2. Každý daňovník, ktorý podá priznanie, obdrží evidenčnú známku, ktorú vo vlastnom
záujme pripevní na obojok psa (predísť nežiadajúcemu odchytu psov).
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia 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.

Článok 8

Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Kameničnej
dňa 26. novembra 2008, uznesením č. XXI/8/2008.
2. Na konanie vo veciach miestnej dane za psa sa vzťahuje zákon č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov.
3. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva
hlavný kontrolór obce a zamestnanci obce v súlade s vymedzenými
kompetenciami v zmysle zákona č. 511/1992 Zb..
4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2009.
5. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej
forme, alebo elektronicky, alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
6. Všeobecne záväzného nariadenia mesta bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
26. 11. 2008.
7. Stráca platnosť nariadenie o dani za psa č. 4/2004.

Tibor Toma
starosta obce

