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Účinnosť: 1. januára 2020 

Obec Suchohrad v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto nariadenie: 
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§ 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

1. Obecné zastupiteľstvo v Suchohrade 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 zavádza s účinnosťou od 1. januára 
2020 daň za psa . 

 
 

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 vo vlastníctve držiteľa preukazu fyzickej osoby s ŤZP 

alebo ŤZPS. 
 
 

§ 3 
Daňovník a základ dane 

1. Daňovníkom je fyzická a právnická osoba, ktorá je: 

a) vlastníkom psa 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 

2. V prípade, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa osoba mladšia ako 18 rokov, pri 
správe daní musí byť zastúpená svojim zákonným zástupcom. 

3. Základom dane je počet psov. 

 
 

§ 4 
Sadzba dane 

Sadzba dane za psa  sa určuje vo výške 5,-  € za každého psa na obdobie celého 
kalendárneho roka. 

 
§ 5 

Vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť, platenie dane 

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom 
psa. 

2. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo 
dňa vzniku daňovej povinnosti.  

3. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
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§ 6 
Oslobodenie od dane 

 
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za psa (§ 29 zákona 

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

a) 100% fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom 
v obci  (okrem bojových plemien) – oslobodenie platí len pre chov 1. psa 

b) 100 % fyzickým osobám starším ako 65 rokov, ktorí žijú v obci osamele, prípadne 
žijú s inou nezaopatrenou osobou – oslobodenie platí len pre chov 1. psa 

2. Vznik nároku na oslobodenie preukáže daňovník príslušným dokladom-
preukazom ZŤP.Fotokópiu dokladu je daňovník povinný doložiť do 30 dní odo dňa 
vzniku nároku na oslobodenie 

3. Oslobodenie od dane zaniká, ak zanikne dôvod, pre ktorý sa povolilo. 
 

§ 7 
Záverečné ustanovenie 

1. Skutočnosti neupravené týmto nariadením sa spravujú ustanoveniami zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady a ustanoveniami zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a 
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 
predpisov. 

2. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 
obce Suchohrad dňa 16.12.2019 uznesením číslo 52/2019 

3. Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2015 
4. Toto  VZN  nadobúda  účinnosť 1. Januára 2020 

 

V Suchohrade 17.12.2019 

 

                                                                                          Jozef Temer 
                                                                                         starosta obce 

 
 

 

 


